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Tiivistelmä: 

Tutkielman tarkoituksena on selventää laivaliikenteen Suomen aluevesillä aiheuttaman jat-

kuvan vedenalaisen melun kansainvälistä sääntelyä koskevaa oikeustilaa erityisesti siitä nä-

kökulmasta, mitä Suomen valtiota koskevia oikeuksia ja velvollisuuksia kansainvälisestä oi-

keudesta voidaan johtaa laivaliikenteen Suomen aluevesillä aiheuttamaan jatkuvaan veden-

alaiseen meluun ja sen vaikutuksiin liittyen.  

Tutkimuksessa tarkastellaan ensinnäkin varovaisuusperiaatteen oikeudellista asemaa ja mer-

kityssisältöä suhteessa laivaliikenteen Suomen aluevesillä aiheuttamaan vedenalaiseen me-

luun. Tutkielmassa esitetään, että varovaisuusperiaate on tunnustettu kansainvälisen oikeu-

den periaatteeksi. Tutkielmassa esitetään myös tarkempi varovaisuusperiaatteen määritelmä 

suhteessa laivaliikenteen Suomen aluevesillä aiheuttamaan vedenalaiseen meluun. 

Toisekseen tutkielmassa tarkastellaan Yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleisopi-

musta, biologista monimuotoisuutta koskevaa yleissopimusta, yleissopimusta Euroopan 

luonnonvaraisen kasviston ja eläimistön sekä niiden elinympäristön suojelusta, yleissopi-

musta muuttavien luonnonvaraisten eläinten suojelemisesta, sopimusta Itämeren, Koillis-

Atlantin, Irlanninmeren ja Pohjanmeren pikkuvalaiden suojelusta sekä Itämeren alueen me-

rellisen ympäristön suojelusopimusta. Tutkielmassa arvioidaan, mitä Suomen valtiota kos-

kevia oikeuksia ja velvollisuuksia kyseisistä yleissopimuksista voidaan johtaa laivaliiken-

teen aiheuttamaan vedenalaiseen meluun liittyen. Myös yleissopimuksista johdettavien vel-

vollisuuksien velvoittavuutta tarkastellaan. Tässä tarkoituksessa yleissopimusten säännökset 

jaotellaan vahvoihin ja heikkoihin velvoitteisiin, oikeuksia luoviin säännöksiin sekä ohjaa-

viin velvoitteisiin. Systematisoinnin perusteella esitetään, että noin puolet tutkimuksessa tar-

kasteltavista säännöksistä luo Suomen valtiolle velvollisuuksia suhteessa laivaliikenteen ai-

heuttamaan vedenalaiseen meluun. Säännösten epätarkkuudesta johtuen niistä johdettavat 
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valtiota koskevat toimimisvelvollisuudet voivat kuitenkin tosiasiassa olla hyvin vähäpätöi-

siä.  

Kolmanneksi tutkielmassa tarkastellaan eräitä laivaliikenteen Suomen aluevesillä aiheutta-

maan vedenalaiseen meluun soveltuvia kansainvälisiä soft law -instrumentteja. Tutkiel-

massa esitetään, että soft law -instrumenteilla on ollut ja on edelleen suuri merkitys veden-

alaista melua koskevan tiedon lisäämisessä ja siten myös sitä koskevan sääntelyn kehittymi-

sessä. Käsiteltyjen instrumenttien perusteella on myös odotettavissa useita laivaliikenteen 

aiheuttamaa vedenalaista melua koskevia toimenpiteitä Itämerellä seuraavien vuosien ai-

kana. 
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1 JOHDANTO  

1.1 Alkusanat 

Fysikaalisesti ääni määritellään väliaineessa, kuten ilmassa tai vedessä, eteneväksi aaltoliik-

keeksi. Ääniaalto värähtelee eri nopeuksin tuottaen äänipaineen, jota mitataan pascaleissa. 

Äänipainetasoa mitataan sen sijaan desibeleissä, joka kuvaa äänen voimakkuutta. Ääniaallon 

värähtelynopeuden, eli taajuuden, yksikkönä käytetään hertsejä. Äänen korkeus on sidok-

sissa taajuuteen – mitä matalampi taajuus, sitä matalampi ääni ja toisin päin. Väliaine vai-

kuttaa ääniaallon etenemiseen. Ääni kulkee esimerkiksi vedessä huomattavasti pidemmälle 

ja nopeammin kuin ilmassa, ja merivedessä olevan suolan vuoksi matalataajuiset äänet ete-

nevät merivedessä pidemmälle kuin korkeataajuiset äänet. Merinisäkkäät havaitsevat äänen 

paineen muutoksina ja todennäköisesti myös aistimalla hiukkasten liikkeitä. Sen sijaan suu-

rin osa kalalajeista kokee äänen aistimalla hiukkasten liikkeitä, ja ainoastaan muutama laji 

voi havaita sekä paineen muutokset että hiukkasten liikkeen.1 

Vedenalaisella melulla tarkoitetaan veden alla kuuluvaa, luonnollisista ja ihmisperäisistä 

lähteistä syntyvää ääntä. Luonnollisesti vedenalaista melua tuottavat esimerkiksi maanjäris-

tykset, sade, tuuli ja eläimet.2 Ihmisperäistä vedenalaista melua syntyy muun muassa laiva-

liikenteestä, kaikuluotauksesta, kalastamisesta, armeijan toiminnasta, tuulivoimaloista, 

ruoppaamisesta, paaluttamisesta sekä räjäytyksistä.3 Ihmisperäistä melua voidaan jaotella 

muun muassa sen perusteella, onko ääni tuotettu tarkoituksellisesti kuten kaikuluotauksessa, 

vai tarkoituksettomasti muun toiminnan yhteydessä kuten laivaliikenteessä.4 Lisäksi äänen 

keston perusteella vedenalainen melu voidaan jaotella pidempikestoiseen, vähemmän voi-

makkaaseen jatkuvaan vedenalaiseen meluun, jota pääasiassa laivaliikenne tuottaa sekä im-

pulsiiviseen vedenalaisen meluun kuten kaikuluotaukseen tai räjäytyksiin.5 Tässä 

 
1 Karjalainen 2002, s. 4, 11–13, 35 ja 38, HELCOM BSEP 167, s. 6–7, Dotinga – Elferink 2000, s. 152, Speaks 

2018, s. 23–24, 31–32, 132, 135 ja 142–143, Nolet 2017, s. 1–4, Laamanen ym. 2021, s. 202, Slabbekoorn ym. 

2010, s. 420, Meriläinen – Lindfors 2018, s. 12, EEA Report No 22/2019 s. 63 sekä Pajala ym. 2016, s. 293. 
2 Hildebrand 2009, s. 5–6, Meriläinen – Lindfors 2018, s. 13, Pajala ym. 2016, s. 11 ja 292 sekä Laamanen ym. 

2021, s. 202. 
3 Pajala ym. 2016, s. 295, Hildebrand 2009, s. 5–6, Markus – Sánchez 2018, s. 972 ja Meriläinen – Lindfors 

2018, s. 13. 
4 Meriläinen – Lindfors 2018, s. 13, Pajala ym. 2016, s. 292 ja 295 ja Slabbekoorn ym. 2010, s. 419, Komission 

päätös 2010/477/EU, liitteen B osa kohta Kuvaaja 11 ja HELCOM: Underwater Sound. 
5 Meriläinen – Lindfors 2018, s. 13, Pajala ym. 2016, s. 292 ja 295, Slabbekoorn ym. 2010, s. 419, Komission 

päätös 2010/477/EU, liitteen B osa kohta Kuvaaja 11, Laamanen ym. 2021, s. 202, HELCOM: Underwater 

Sound sekä HELCOM BSEP 167, s. 8. Ks. muista jaottelutavoista Firestone – Jarvis 2007, s. 116.  
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tutkimuksessa vedenalaisella melulla tarkoitetaan jatkossa ihmisperäistä vedenalaista melua, 

ellei toisin mainita. 

Suurin osa merissä esiintyvästä taustamelusta eli melusta, jolle ei ole tunnistettavissa yhtä 

yksittäistä lähdettä, syntyy luonnollisista lähteistä.6 Ihmisten tuottaman vedenalaisen melun 

määrä ja voimakkuus on kuitenkin ollut kasvussa.7 Tutkimukset osoittavat, että matalataa-

juinen ihmisperäinen vedenalainen melu on lisääntynyt pääasiassa kaupallisen laivaliiken-

teen lisääntymisen vuoksi ja siksi, että laivojen suunnittelussa ei ole priorisoitu melun vä-

hentämistä.8 Aluksissa melua tuottavat pääasiassa potkurit, käyttövoimajärjestelmät ja hyd-

raulinen virtaama.9 Itämerellä yksi tyynen sään aikana hallitsevista äänen lähteistä 40–200 

hertsin taajuuksilla onkin laivaliikenne.10 Euroopan ympäristökeskuksen (EEA) vuonna 

2019 tekemän raportin mukaan laivaliikenteen aiheuttamaa vedenalaista melua esiintyy 

koko Euroopan merialueella. Noin 9 prosenttia Euroopan merialueista arvioidaan altistuvan 

erittäin tiheälle laivaliikenteelle. Toiseksi suurin tällaisista tiheän liikennöinnin alueista heti 

Välimeren jälkeen on Itämeri (19 prosenttia). Laivaliikenteen on myös edelleen arvioitu kas-

vavan Euroopassa, mikä voi johtaa vedenalaisen melun lisääntymiseen.11  

Koska ääni kulkee vedessä pidemmälle ja nopeammin kuin ilmassa, merinisäkkäät ovat ke-

hittyneet hyödyntämään ääntä kaikessa biologisesti merkittävässä toiminnassaan kuten saa-

listuksessa, sosiaalisessa kanssakäymisessä, parittelussa ja jälkeläisten hoivaamisessa.12 

Kuulo on esimerkiksi Itämeressä tavattavan pyöriäisen tärkein aisti, ja laji hyödyntää kaiku-

luotausta suunnistamiseen, saalistamiseen ja kommunikoimiseen.13 Niin ikään Itämerestä 

löytyvä kirjohylje käyttää ääntä lisääntymisen yhteydessä.14 Myös useat kalalajit tuottavat 

ja hyödyntävät ääntä muun muassa saalistaessaan, puolustautuessaan ja uhkia paetessaan.15 

Jotkin äyriäis- ja kalalajit myös suunnistavat äänten avulla koralliriutoille.16 Esimerkkinä 

 
6 Dotinga – Elferink 2000, s. 153 sekä Pajala ym. 2016, s. 292–293. 
7 Hildebrand 2009 s. 5. 
8 Simcock 2018, s. 125. 
9 Nolet 2017, s. 16. 
10 Pajala ym. 2016, s. 292–293 ja Laamanen ym. 2021, s. 202. Ks. myös Nolet 2017, s. 15 ja Korpinen ym. 

2018, s. 93–97.  
11 Ks. EEA Report No 22/2019 s. 63–64. Ks. myös Simcock 2018, s. 125 ja Slabbekoorn ym. 2010, s. 419. 
12 Erbe ym. 2018, s. 279, Firestone – Jarvis 2007, s.115, HELCOM Noise sensitivity of animals in the Baltic 

Sea 2019, s. 9–11 ja Korpinen ym. 2018, s. 93–97. 
13 Wisniewska ym. 2016 kohta Results, Meriläinen – Lindfors 2018, s. 17, Pajala ym. 2018, s. 294 sekä HEL-

COM BSEP 167, s. 9–11. 
14 Pajala ym. 2018, s. 294. Ks. myös HELCOM BSEP 167, s. 10–11. 
15 Slabbekoorn ym. 2010, s. 424 ja Meriläinen – Lindfors 2018, s. 17. Ks. myös Amorim ym. 2015 ja HELCOM 

BSEP 167, s. 11–12. 
16 Montgomery ym. 2006 kohta Abstract ja Meriläinen – Lindfors 2018, s. 17. 
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voidaan mainita tutkimus, jossa soitettiin terveen koralliriutan ääniä pilaantuneella riutalla. 

Äänten soittaminen lisäsi muun muassa kalojen asettumista pilaantuneeseen elinympäris-

töön ja riutan lajirikkautta 50 prosentilla verrattuna sellaisiin pilaantuneisiin riuttoihin, joissa 

ääniä ei soitettu.17 Eniten näyttöä kalojen äänten käyttämisestä ja tuottamisesta kommuni-

kaatiossa on kuitenkin saatu parittelun yhteydessä. Äänet voivat vaikuttaa muun muassa ku-

tukumppanin valintaan.18 Esimerkiksi turskille kehittyy keväisin lihakset, joiden avulla ne 

voivat rummuttaa uimarakkoaan tuottaen äänen, jota ne hyödyntävät parittelussa.19  

Tutkimukset osoittavat, että ihmisperäisellä vedenalaisella melulla voi olla negatiivisia vai-

kutuksia merieliöihin. Merinisäkkäiden kohdalla ihmisperäinen vedenalainen melu voi peit-

tää alleen ääniä ja siten vaikeuttaa kommunikointia, suunnistamista, parittelua ja muita toi-

mintoja, joissa merinisäkkäät hyödyntävät ääntä. Ihmisperäinen vedenalainen melu voi 

myös aiheuttaa muutoksia käyttäytymisessä, stressiä, väliaikaisen tai pysyvän kuulon heik-

kenemisen ja jopa elin- ja kudosvaurioita.20 Vedenalaisen melun vaikutuksista kaloihin tie-

detään huomattavasti vähemmän, mutta myös kalat voivat kärsiä stressistä, käyttäytymisen 

muutoksista, äänten peittymisestä ja väliaikaisesta kuulon heikkenemisestä. Pahimmillaan 

ihmisperäinen vedenalainen melu voi aiheuttaa kaloille kudosvaurioita, elinvaurioita tai jopa 

kuoleman. Äänten peittymisen on arveltu vaikuttavan esimerkiksi kalojen suunnistamiseen, 

lisääntymiseen sekä saalistamiseen, ja stressin puolestaan kalojen kasvuun sekä lisääntymi-

seen. Tutkimuksissa arvioidaan, että ihmisperäinen vedenalainen melu voi vaikuttaa yksilöi-

den lisäksi koko populaatioon ja sen sisäisiin suhteisiin.21  

Laivaliikenteen aiheuttaman jatkuvan vedenalaisen melun vaikutusten osalta huomionar-

voista on, että laivaliikenteen aiheuttaman melun taajuusalueen sijoittuessa pääosin 10 hert-

sin 10 kilohertsin alueelle, hylkeiden kuuloalue sijoittuu 75 hertsin ja 75 kilohertsin välille 

sekä pyöriäisten kuuloalue 200 hertsin ja 189 kilohertsin välille. Näin ollen esimerkiksi 

kaikki Itämeren merinisäkkäät kuulevat laivaliikenteen aiheuttaman jatkuvan vedenalaisen 

melun. Myös kalat kuulevat laivaliikenteen aiheuttaman vedenalaisen melun, sillä kalat kuu-

levat 5 kilohertsiin saakka.22 Lisäksi, koska laivaliikenteen aiheuttama matalataajuinen melu 

 
17 Gordon ym. 2019, kohdat Abstract ja Results.  
18 Slabbekoorn ym. 2010, s. 422–423 ja Meriläinen – Lindfors 2018, s. 17. 
19 Pajala ym. 2016, s. 295 ja HELCOM BSEP 167, s. 11. 
20 Erbe ym. 2018, s. 280, Markus – Sánchez 2018, s. 972, HELCOM BSEP 167, s. 13–18, Laamanen ym. 2021, 

s. 202–203 sekä Korpinen ym. s. 93–97. 
21 Slabbekoorn ym. 2010, s. 419–427, Pajala ym. 2016, s. 299 ja Markus – Sánchez 2018, s. 972. Ks. myös 

Meriläinen – Lindfors 2018, s. 18–19, HELCOM BSEP 167, s. 13–18 sekä Laamanen ym. 2021, s. 202–203. 
22 Nikolopoulos ym. 2016, s. 13 ja Laamanen ym. 2021, s. 205. 
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etenee merivedessä pitkälle, laivaliikenteen aiheuttama jatkuva vedenalainen melu voi vai-

kuttaa useampiin merieliöihin laajemmalla alueella kuin impulsiivinen vedenalainen melu.23  

Itämeren merellisen ympäristön suojelukomission eli HELCOM:n mukaan Itämeren me-

rinisäkkäistä kirjohylje, itämerennorppa, harmaahylje sekä pyöriäinen ovat kaikista ääniher-

kimpiä lajeja, kun taas kalalajeista ääniherkimpiä ovat kilohaili, turska ja silakka. Jatkuva 

vedenalainen melu voi vaikuttaa edellä mainittuihin hylje- ja kalalajeihin peittämällä vies-

tinnässä tai liikkumisessa käytettyjä ääniä. Pyöriäisten osalta jatkuva vedenalainen melu voi 

peittää liikkumisessa käytettyjä ääniä sekä vaikuttaa niiden äänen tuotantoon. Lisäksi pyö-

riäisillä on havaittu voimakkaita käyttäytymisreaktioita laivaliikenteen aiheuttamaan veden-

alaiseen meluun. Kaikkien lajien osalta jatkuva vedenalainen melu voi lisätä stressihormo-

nien tuotantoa, joka voi puolestaan aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Myös esimer-

kiksi ahvenella on todettu kohonneita stressihormonitasoja laivaliikenteen aiheuttaman ve-

denalaisen melun takia.24 

Edellä mainituista tutkimuksista huolimatta vedenalaista melua koskeva tieteellinen tieto on 

edelleen puutteellista, ja lisää tietoa tarvitaan yleisesti vedenalaisen melun luonteesta ja vai-

kutuksista sekä merieliöiden kuuloaistista.25 Itämeren osalta vedenalaisen melun määrä tie-

detään vuonna 2021 valmistuneen Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelman 

mukaan ”suhteellisen hyvin”, mutta melun vaikutusten osalta tietoa tarvitaan lisää erityisesti 

kalojen, selkärangattomien ja lintujen osalta.26 Tällä hetkellä tiedetään kuitenkin se, että ve-

denalainen melu voi aiheuttaa haitallisia vaikutuksia merieliöille ja jopa merkittäviä haital-

lisia vaikutuksia ekosysteemeille.27  

1.2 Tutkimustehtävä ja sen rajaukset 

Vedenalaisen melun vaikutuksiin on viime vuosien aikana alettu kiinnittämään enemmän 

huomiota, ja aihetta on käsitelty suhteellisen laajasti kansainvälisellä ja kansallisella tasolla. 

 
23 EEA Report No 22/2019 s. 63–64. Ks. myös Simcock 2018, s. 125 ja Slabbekoorn ym. 2010, s. 419. 
24 HELCOM BSEP 167, s. 15, 20 ja 36 sekä Laamanen ym. 2021, s. 202–203. 
25 Markus – Sánchez 2018, s. 971–972 ja Slabbekoorn ym. 2010, s. 419. 
26 Laamanen ym. 2021, s. 205. 
27 Ks. Pajala ym. 2016, s. 303: ”The potential detrimental impact of the underwater noise on marine life is 

documented. Depending on circumstances, even the softest anthropogenic underwater noise can cause marked 

harm on the ecosystem’s functioning. As we cannot at any point of time know the sensitivity of the local eco-

system to noise, making all unnecessary underwater noise should be avoided.” sekä CBD Subsidiary Body 

2016, kohta Conclusions: “The levels of introduced noise in the marine environment are now considered to be 

a global issue and a significant stressor for marine life. Noise-related impacts that can result in a substantial 

loss of biodiversity over time in sensitive marine habitats.” Ks. myös Firestone – Jarvis 2007, s. 111, Markus 

– Sánchez 2018, s. 971–972 sekä Nolet 2017, s. 40. 
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Tämä on johtanut niin oikeudellisesti sitovan kuin sitomattoman sääntelyn laatimiseen, 

mutta kattavaa ja systemaattista kansainvälistä tai kansallista sääntelyä kysymyksestä ei tästä 

huolimatta ole.28 Vedenalaisen melun sääntelyä koskevaa oikeustieteellistä tutkimusta on 

myös tehty rajoitetusti, eikä kansallista oikeustieteellistä tutkimusta aiheesta ole laisinkaan. 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selventää laivaliikenteen Suomen aluevesillä aiheutta-

man jatkuvan vedenalaisen melun kansainvälistä sääntelyä koskevaa oikeustilaa erityisesti 

siitä näkökulmasta, mitä Suomen valtiota koskevia oikeuksia ja velvollisuuksia kansainvä-

lisestä oikeudesta voidaan johtaa laivaliikenteen Suomen aluevesillä aiheuttamaan jatkuvaan 

vedenalaiseen meluun ja sen vaikutuksiin liittyen. Aihetta tarkastellaan siitä näkökulmasta, 

mitä vaikutuksia laivaliikenteen aiheuttamalla jatkuvalla vedenalaisella melulla on Suomen 

aluevesien eli käytännössä Itämeren merieliöihin ja meriekosysteemiin. Tässä tarkoituksessa 

tutkimuksessa vastataan seuraavaan päätutkimuskysymykseen:  

1) Miten laivaliikenteen Suomen aluevesillä aiheuttamaa vedenalaista melua säännel-

lään kansainvälisellä tasolla?  

Tutkimuskysymykseen vastaamiseksi tutkimuksessa tarkastellaan kansainvälisiä yleissopi-

muksia, varovaisuusperiaatetta sekä kansainvälisiä soft law -instrumentteja.29 Muutama yk-

sittäinen kansainvälinen yleissopimus mainitsee vedenalaisen melun nimenomaisesti, minkä 

lisäksi yleissopimusten yleisluontoiset ympäristön, lajien, biodiversiteetin suojelua tai saas-

tuttamista koskevat säännökset voivat soveltua laivaliikenteen aiheuttamaan vedenalaiseen 

meluun.30 Tästä syystä tutkielmassa on tarpeen analysoida valittujen yleissopimusten sään-

nöksiä sen selvittämiseksi, soveltuvatko ne käsillä olevaan aiheeseen ja mikäli soveltuvat, 

mitä oikeuksia ja velvollisuuksia niistä voidaan johtaa Suomen valtiolle laivaliikenteen ai-

heuttamaan vedenalaiseen meluun liittyen Suomen aluevesien osalta. Lisäksi selvitetään, 

kuinka velvoittavia niistä johdettavat velvollisuudet ovat.  

Koska tutkimukset osoittavat, että vedenalaisella melulla on haitallisia vaikutuksia merieli-

öihin ja tietyissä tapauksissa jopa merkittäviä haitallisia vaikutuksia ekosysteemien 

 
28 Markus – Sánchez 2018, s. 971, 973, Pajala ym. 2016, s. 299, Firestone – Jarvis 2007, s. 109, 113–114 sekä 

Scott 2004 s. 5. 
29 Ks. esim. Kiss – Shelton 2007, s. 3 ja 8 sekä Shelton 2008, s. 1 kansainvälisen oikeuden lähteistä. Kansain-

välisen oikeuden lähteitä ovat oikeudellisesti sitovat kansainväliset konventiot eli yleissopimukset, kansainvä-

linen tapaoikeus eli valtioiden velvoittavaksi oikeudeksi tunnustamat yleiset käytännöt sekä yleiset oikeuspe-

riaatteet. Valtiot ja muut toimijat voivat myös laatia myös soft law -instrumentteja, esimerkiksi erilaisia strate-

gioita ja politiikkoja, jotka eivät ole oikeudellisesti sitovia. 
30 Firestone - Jarvis 2007, s. 109, 113–114, 121–122 ja 150 sekä Markus - Sánchez 2018, s. 971, 973 ja 975. 
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toiminnalle, mutta tiedot laivaliikenteen aiheuttaman vedenalaisen melun tarkemmista vai-

kutuksista merieliöihin ovat edelleen puutteellisia31, tutkielmassa on tarpeen tarkastella 

myös varovaisuusperiaatetta ja sitä, soveltuuko varovaisuusperiaate käsillä olevaan aihee-

seen ja mikäli soveltuu, mikä oikeudellinen asema ja merkityssisältö periaatteella on  suh-

teessa laivaliikenteen aiheuttamaan vedenalaiseen meluun.  

Lopuksi tutkimuksessa tarkastellaan laivaliikenteen aiheuttamaan vedenalaiseen meluun so-

veltuvia kansainvälisiä soft law -instrumentteja. Katsauksen ei ole tarkoitus olla yhtä kattava 

kuin yleissopimuksia koskeva käsittely, sillä soft law ei ole oikeudellisesti sitovaa, eikä se 

siten kykene asettamaan Suomen valtiolle laivaliikenteen aiheuttamaa vedenalaista melua 

koskevia oikeuksia tai velvollisuuksia. Katsauksen tekeminen on kuitenkin perusteltua, sillä 

oikeudellisesta sitomattomuudesta huolimatta sopimuspuolet pyrkivät usein noudattamaan 

niissä sovittuja sitoumuksia, minkä lisäksi soft law voi vaikuttaa sitovan kansainvälisen tai 

kansallisen oikeuden luomiseen. Toisin sanoen soft law -sääntely vaikuttaa siihen, mitä toi-

menpiteitä Suomen valtio tosiasiallisesti laivaliikenteen aiheuttaman vedenalaisen melun 

osalta tekee ja toisaalta siihen, mitä toimenpiteitä kansainvälinen yhteisö Suomen valtiolta 

odottaa sekä mahdollisesti siihen, miten aihetta koskeva sitova sääntely tulevaisuudessa ke-

hittyy.32 Tässä tarkoituksessa tutkitaan sitä, milloin vedenalainen melu on noussut kansain-

väliseen oikeudelliseen keskusteluun, millaista aihetta koskeva soft law -sääntely on ja miten 

se on kehittynyt.  

Edellä sanottu huomioon ottaen tutkimuksessa vastataan myös seuraaviin alatutkimuskysy-

myksiin: 

2) Soveltuuko varovaisuusperiaate laivaliikenteen aiheuttamaan jatkuvaan vedenalai-

seen meluun ja sen vaikutuksiin? Mikäli soveltuu, mikä sen oikeudellinen asema ja 

merkityssisältö on suhteessa laivaliikenteen Suomen aluevesillä aiheuttamaan jatku-

vaan vedenalaiseen meluun? Voidaanko varovaisuusperiaatteesta johtaa Suomen 

valtiota koskevia oikeuksia tai velvollisuuksia laivaliikenteen aiheuttamaan jatku-

vaan vedenalaiseen meluun liittyen? 

3) Mitä Suomen valtiota koskevia oikeuksia ja velvollisuuksia laivaliikenteen Suomen 

aluevesillä aiheuttamaan jatkuvaan vedenalaiseen meluun liittyen voidaan johtaa 

 
31 Ks. mm. Pajala ym. 2016, s. 299 ja 303, CBD Subsidiary Body 2016, kohta Conclusions, Firestone – Jarvis 

2007, s. 111, Markus – Sánchez 2018, s. 971–972, Nolet 2017, s. 40, Slabbekoorn ym. 2010, s. 419–427, 

Meriläinen – Lindfors 2018, s. 18–19, HELCOM BSEP 167, s. 13–18 sekä Laamanen ym. 2021, s. 202–203. 
32 Ks. Shelton 2008, s. 1 ja 8–9 soft lawn oikeudellisesta luonteesta. Ks. myös Andenas ym. 2019.   
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Suomea velvoittavista kansainvälisistä yleissopimuksista? Mikäli yleissopimuksista 

voidaan johtaa Suomen valtiota koskevia velvollisuuksia laivaliikenteen aiheutta-

maan vedenalaiseen meluun liittyen, kuinka velvoittavia ne ovat? 

4) Millaista kansainvälistä soft law -sääntelyä laivaliikenteen Suomen aluevesillä ai-

heuttamaan vedenalaiseen meluun ja sen vaikutukseen liittyen on olemassa? Milloin 

vedenalainen melu on noussut kansainväliseen oikeudelliseen keskusteluun ja miten 

sääntely on kehittynyt? 

Tutkimuksen tekeminen valitusta tutkimusongelmasta on perusteltua sen vuoksi, ettei katta-

vaa tai systemaattista sääntelyä tai kansallista tutkimusta kysymyksestä ole. Aihe on ajan-

kohtainen, sillä vaikka luonnontieteellinen tieto vedenalaisen melun vaikutuksista on edel-

leen puutteellista, tutkimukset ovat edellä kohdassa 1.1 kuvatuin tavoin osoittaneet, että ve-

denalaisella melulla on haitallisia vaikutuksia merieliöihin ja tietyissä tilanteissa jopa mer-

kittäviä haitallisia vaikutuksia ekosysteemien toiminnalle.33 Aiheen ajankohtaisuutta lisää 

se, että laivaliikenteen aiheuttaman vedenalaisen melun ennustetaan kasvavan, minkä lisäksi 

ääni kulkee nopeammin ilmastonmuutoksen myötä lämpenevissä vesissä.34 Kysymys liittyy 

myös luonnon monimuotoisuuteen, sillä äänet voivat vaikuttaa sen köyhtymiseen tai rikas-

tamiseen. Esimerkkinä tästä on kohdassa 1.1 käsitelty tutkimus terveen koralliriutan äänien 

soittamisesta pilaantuneella riutalla, mikä lisäsi muun muassa kalojen asettumista pilaantu-

neeseen elinympäristöön ja riutan lajirikkautta 50 prosentilla verrattuna sellaisiin pilaantu-

neisiin riuttoihin, joissa ääniä ei soitettu.35 

Tarkasteluun on valikoitunut kansainvälinen sääntely, sillä oikeustieteessä esitettyjen kan-

tojen mukaan vedenalaista melua tulisi säännellä kansainvälisellä tai alueellisella tasolla, 

sillä laivat, äänet ja eläimet harvoin liikkuvat ainoastaan yhden valtion sisällä.36 Tutkimus-

tehtävänsä vuoksi tutkimus on rajattu koskemaan vain kansainvälistä aineellista sääntelyä. 

Koska aihetta tarkastellaan vedenalaisen melun Itämeren merieliöille ja ekosysteemille ai-

heuttamien vaikutusten näkökulmasta, tutkimuksen ulkopuolelle on rajattu sääntely, joka 

koskee vedenalaisen melun aiheuttamia vaikutuksia ihmisiin tai maaeläimiin.  

 
33 Ks. Markus – Sánchez 2018, s. 971–972, Pajala ym. 2016, s. 303, Slabbekoorn ym. 2010, s. 419 ja Nolet 

2017, s. 40. 
34 Ks. Firestone – Jarvis 2007, s. 115 ja EEA Report No 22/2019 s. 63–64. 
35 Gordon ym. 2019, kohdat Abstract ja Results. 
36 Ks. Firestone – Jarvis 2007, s. 121–122, 150 ja Markus – Sánchez 2018, s. 975. 
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Tutkimus on myös rajattu koskemaan ainoastaan sellaista kansainvälistä sääntelyä, joka so-

veltuu laivaliikenteen aiheuttamaan jatkuvaan vedenalaiseen meluun. Tutkimuksen ulko-

puolelle rajataan impulsiiviseen vedenalaiseen meluun soveltuva sääntely. Rajaus on perus-

teltu, sillä kohdassa 1.1 esitetyn mukaisesti laivaliikenteen aiheuttama jatkuva matalataajui-

nen melu etenee pitkälle merivedessä ja voi siten vaikuttaa useampiin merieliöihin laajem-

malla alueella kuin impulsiivinen vedenalainen melu37. Lisäksi laivaliikenteen aiheuttaman 

vedenalaisen melun on ennustettu kasvavan yhä edelleen.38 Tällä rajauksella tutkimuksen 

ulkopuolelle jäävät myös laivoilla mahdollisten onnettomuustilanteiden tai kaikuluotauksen 

aiheuttama impulsiivinen vedenalainen melu. Tutkimuksessa keskitytään kaupallisen laiva-

liikenteen kuten rahti- ja risteilyalusten aiheuttamaan vedenalaisen melun sääntelyyn. Tut-

kimuksen ulkopuolelle rajataan sääntely, joka koskee liikennöintiä valtion omistamilla aluk-

silla mukaan lukien Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen aluksilla, laivaliikennettä me-

ritieteellistä tai muuta tutkimusta varten sekä yksityishenkilöiden huviveneilyä. Rajaus on 

perusteltu, sillä kaupallisen laivaliikenteen voidaan katsoa olevan volyymiltaan suurempaa 

kuin edellä mainittu liikenne. Kun tutkimuksessa viitataan myöhemmin laivaliikenteeseen, 

sillä tarkoitetaan laivaliikennettä edellä mainituin rajauksin, ellei toisin mainita.  

Tutkimukseen on valikoitu sellainen laivaliikenteen aiheuttamaan vedenalaiseen meluun so-

veltuva kansainvälinen sääntely, joka koskee Suomen aluevesiä. Merioikeuden kannalta kes-

keisin kansainvälinen konventio, YK:n vuoden 1982 merioikeusyleissopimus eli UNCLOS 

(United Nations Convention on the Law of the Sea, SopS 49-50/1996), perustaa meriä kos-

kevan oikeusjärjestyksen, ja jakaa meret valtioiden aluevesiin, valtioiden talousvyöhykkei-

siin39 ja kaikille valtioille avoimeen aavaan mereen40. UNCLOS:n 2 artiklan mukaan ranta-

valtion, kuten Suomen, täysivaltaisuus ulottuu maa-alueen ja sisäisten aluevesien lisäksi 

aluemereen, joka on sisäisten aluevesien edustalla oleva merialue. Suomen aluevesien ra-

joista annetun lain (463/1956) 1 ja 2 §:ssä täsmennetään, että Suomen aluevedet, jotka kä-

sittävät valtakunnan maa-alueeseen välittömästi liittyvän meren osan, jakaantuvat sisäisiin 

aluevesiin ja ulkoisiin aluevesiin, eli aluemereen. Lain 5 §:n mukaan aluemeri on sisäisiin 

aluevesiin välittömästi liittyvä vyöhyke, jonka ulkoraja on kahdentoista meripeninkulman 

 
37 Ks. Simcock 2018, s. 125, EEA Report No 22/2019 s. 63–64 ja Slabbekoorn ym. 2010, s. 419. 
38 EEA Report No 22/2019 s. 63–64.  
39 Talousvyöhyke on UNCLOS:n 55 artiklan mukaan aluemeren edustavalla sijaitseva alue. Talousvyöhyk-

keestä säädetään UNCLOS:n V osan lisäksi myös Suomen talousvyöhykkeestä annetussa laissa 

(26.11.2004/1058). 
40 Firestone – Jarvis 2007, s. 123, Markus – Sánchez 2018, s. 975–976, Nolet 2017, s. 45 sekä Tieteen termi-

pankki: Meri. 
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etäisyydellä sisäisten aluevesien ulkorajasta, mikäli kyseisessä laissa ei toisin säädetä. Suo-

men aluevesien rajoista annetun lain 1 §:ssä todetaan edelleen, että Suomen aluevesien ul-

korajana on kansainvälinen aluevesiraja. Tässä tutkimuksessa Suomen aluevesillä tarkoite-

taan sekä sisäisiä että ulkoisia aluevesiä. Suomen aluevedet muodostuvat Itämeren osioista, 

jotka ovat Perämeri, Merenkurkku, Selkämeri, Saaristomeri ja Suomenlahti41.   

1.3 Metodi, lähdeaineisto ja sen rajaukset 

Tutkimuksessa on kyse oikeusdogmatiikan eli lainopin sekä arviointitutkimuksen yhdistel-

mästä.42 Tutkimuksen metodit on valikoitu Kokon esittämin tavoin ongelmalähtöisesti siten, 

että kullekin tutkimuskysymykselle on valittu paras tai parhaat metodit niihin vastaa-

miseksi.43 Tutkimuksen pääasialliset metodit ovat lainoppiin kuuluvat tulkinta ja systemati-

sointi, minkä lisäksi tutkielmassa hyödynnetään kirjallisuuskatsausta.44   

Tutkimuksen toisessa luvussa vastataan toiseen alatutkimuskysymykseen. Tutkimuksessa 

on tässä tarkoituksessa kyse pääasiassa käytännöllisestä lainopista eli tulkintalainopista, 

mutta myös arviointitutkimuksesta. Tarkoituksena on ensinnäkin tuottaa tulkintasuositus 

lainsoveltajalle varovaisuusperiaatteen merkityssisällöstä suhteessa laivaliikenteen Suomen 

aluevesillä aiheuttamaan vedenalaiseen meluun, jolloin tiedonintressi on lainopillinen. Tul-

kinnan keinoin arvioidaan aluksi sitä, onko varovaisuusperiaatteessa kyse kansainvälisen oi-

keuden tunnistamasta yleisestä oikeusperiaatteesta vai kenties oikeudellisesti sitomatto-

masta näkemyksestä tai tapaoikeudesta. Tämän jälkeen tutkimuksessa vastataan tulkinnan 

keinoin kysymykseen siitä, soveltuuko varovaisuusperiaate laivaliikenteen aiheuttamaan jat-

kuvaan vedenalaiseen meluun ja sen vaikutuksiin ja mikäli soveltuu, mikä sen merkityssi-

sältö on suhteessa laivaliikenteen aiheuttamaan jatkuvaan vedenalaiseen meluun. Tässä yh-

teydessä tutkielmassa esitetään normi-, tulkinta- ja punnintakannanottoja.45 Toisekseen 

 
41 Varsinais-Suomen liitto: Merialuesuunnitelma 2030 sekä John Nurmisen säätiö: Kaikki merialueet.  
42 Ks. Hirvonen 2011, s. 21–26, Kokko 2016, s. 31–37 ja Määttä 2015, s. 11–20 lainopin määritelmästä, ja 

Määttä 2015, s. 21–26 arviointitutkimuksesta. Ks. myös Määttä 2015, s. 5 ja 21, jonka mukaan olennaista on 

se, miten eri tutkimusmetodeja hyödynnetään yhdessä eikä niinkään se, mistä tutkimussuuntauksesta tutkimuk-

sessa on kyse. Tutkimuksen tutkimussuuntaukset on tästä huolimatta tärkeää hahmottaa.  
43 Ks. Kokko 2016, s. 41–42.  
44 Ks. Hirvonen 2011, s. 36–54 lainopin metodeista sekä Salminen 2011 kirjallisuuskatsauksesta. 
45 Ks. Kokko 2016, s. 35–36, Hirvonen 2011, s. 25 sekä Määttä 2015, s. 11 käytännöllisen lainopin määritel-

mästä, ja Hirvonen 2011, s. 24 normi-, tulkinta- ja punnintakannanotoista. Käytännöllisen lainopin ytimessä 

on oikeusnormien tulkinta tarkoituksenaan palvella lainsoveltajaa. Tulkinta kuvaa voimassa olevan oikeuden 

sisältöä, minkä yhteydessä tehdään normi-, tulkinta- ja/tai punnintakannanottoja. Normi- ja tulkintakannan-

otoilla tarkoitetaan lausuntoja siitä, mitkä oikeusnormit ovat voimassa olevaa oikeutta ja mikä näiden oikeus-

normien sisältö on. Punnintakannanotoilla tarkoitetaan oikeusperiaatteiden punnintaa ja tasapainottamista kos-

kevia lausuntoja. 
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arvioidaan, mitä kyseinen tulkintasuositus tarkoittaa Suomen valtion kannalta, eli voidaanko 

periaatteesta johtaa oikeuksia tai velvollisuuksia Suomen valtiolle laivaliikenteen aluevesillä 

aiheuttamaan vedenalaiseen meluun liittyen. Tällöin tiedonintressi on arviointitutkimuksen 

piiriin kuuluva, vaikka tieto lainsoveltajia saattaakin palvella ja vaikka kysymykseen vas-

taamisessa hyödynnetään tulkintaa.46  

Tutkielman kolmannessa luvussa vastataan kolmanteen alatutkimuskysymykseen eli siihen, 

mitä Suomen valtiota koskevia oikeuksia ja velvollisuuksia laivaliikenteen Suomen alueve-

sillä aiheuttamaan jatkuvaan vedenalaiseen meluun liittyen voidaan johtaa Suomea velvoit-

tavista kansainvälisistä yleissopimuksista ja kuinka velvoittavia mahdolliset niistä johdetta-

vat velvollisuudet ovat. Tutkimus saa kolmanteen tutkimuskysymykseen vastaamiseksi sekä 

käytännöllisen ja teoreettisen lainopin että arviointitutkimuksen piirteitä. Tiedonintressi on 

tutkimustehtävän valossa pääosin arviointitutkimuksellinen. Tutkimuskysymykseen vastaa-

minen edellyttää kuitenkin tulkintakannanottojen tekemistä siitä, mikä valittujen säännösten 

merkityssisältö on suhteessa laivaliikenteen Suomen aluevesillä aiheuttamaan jatkuvaan ve-

denalaiseen meluun. Kyseinen tieto palvelee myös lainsäätäjää eli käytännöllisen lainopin 

tiedonintressiä. Tutkimuskysymykseen vastaaminen edellyttää myös alla tarkemmin esite-

tyin tavoin lainopin menetelmien hyödyntämistä eli tulkintaa ja systematisointia.47 Hirvosen 

esittämän mukaisesti tulkintaa ja systematisointia hyödynnetään tiiviissä vuorovaikutussuh-

teessa toisiinsa.48  

Tutkimuksessa käsitellään tässä yhteydessä Yhdistyneiden kansakuntien (YK) merioikeus-

yleisopimusta eli UNCLOS:ia (SopS 49-50/1996, United Nations Convention on the Law of 

the Sea)49, YK:n biologista monimuotoisuutta koskevaa yleissopimusta eli YK:n 

 
46 Ks. Määttä 2015, s. 21–26 arviointitutkimuksesta. Arviointi- ja ohjaustutkimuksen keskiössä on sääntelyn 

arvioiminen. Arviointi- ja ohjaustutkimuksessa arvioidaan ohjauskeinoja eli muun muassa sitä, miksi tietty 

ohjauskeino on valittu, mikä ohjauskeino soveltuisi parhaiten tiettyyn tilanteeseen ja mitä vaikutuksia valituilla 

ohjauskeinoilla on. Arviointi- ja ohjaustutkimuksen tiedonintressi palvelee lainsoveltajan sijaan lainsäätäjää ja 

laajempaa keskustelua ympäristöpolitiikan ohjauskeinoista tuomalla esiin esimerkiksi sääntelyn vaikuttavuu-

teen liittyviä havaintoja. Tässä tutkielmassa käytetään termiä arviointitutkimus, sillä sääntelyä ei varsinaisesti 

arvioida valittujen ohjauskeinojen osalta vaan siitä näkökulmasta, mitä Suomen valtiota koskevia oikeuksia ja 

velvollisuuksia sääntelystä voidaan johtaa.  
47 Ks. Kokko 2016, s. 31–34 ja Hirvonen 2011, s. 25 teoreettisen lainopin määritelmästä. Kun käytännöllisen 

lainopin ytimessä on voimassa olevan oikeuden tulkinta, teoreettisen lainopin ytimessä on oikeuden systema-

tisointi eli sen uudelleen jäsentäminen ja järjestäminen. Vrt. Määttä 2015, s. 11, joka käyttää teoreettisen lain-

opin käsitteen sijaan laajempaa käsitettä teoreettinen ympäristöoikeus. Ks. Kokko 2016, s. 35–36, Hirvonen 

2011, s. 25 sekä Määttä 2015, s. 11 käytännöllisen lainopin määritelmästä, Hirvonen 2011, s. 24 normi-, tul-

kinta- ja punnintakannanotoista sekä Määttä 2015, s. 21–26 arviointitutkimuksesta. 
48 Ks. Hirvonen 2011, s. 25.  
49 Ks. laki Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen ja sen XI osan soveltamiseen liittyvän 

sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä 20.6.1996/524. ja asetus Yhdistyneiden Kansakuntien 
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biodiversiteettisopimusta (SopS 78/1994, Convention on Biological Diversity)50, yleissopi-

musta Euroopan luonnonvaraisen kasviston ja eläimistön sekä niiden elinympäristön suoje-

lusta eli Bernin sopimusta  (SopS 29/1986, Convention on the Conservation of European 

Wildlife and Natural Habitats)51, yleissopimusta muuttavien luonnonvaraisten eläinten suo-

jelemisesta eli Bonnin sopimusta (SopS 62/1988, Convention on the Conservation of Mig-

ratory Species of Wild Animals)52, sopimusta Itämeren, Koillis-Atlantin, Irlanninmeren ja 

Pohjanmeren pikkuvalaiden suojelusta eli ASCOBANS:ia (SopS 103/1999, Agreement on 

the Conservation of Small Cetaceans of the Baltic, North East Atlantic, Irish and North 

Seas)53 sekä Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelusopimusta eli Helsingin sopi-

musta (SopS 2/2000, Convention on the Protection of the Marine Environment of the Baltic 

Sea Area)54. Sopimukset on valittu edellä kohdassa 1.2 kuvatun tutkimustehtävän rajauksen 

perusteella. 

Kolmannessa luvussa perehdytään aluksi valtiosopimusten tulkintaan, minkä yhteydessä kä-

sitellään valtiosopimusoikeutta koskevaa Wienin yleissopimusta (SopS 33/1989)55 eli Wie-

nin sopimusta. Tämän jälkeen käsiteltävien yleissopimusten tutkijan arvion mukaan mah-

dollisesti laivaliikenteen vedenalaiseen meluun soveltuvat säännökset jaotellaan tutkijan ar-

vion mukaisesti niiden oikeudellisen luonteen perusteella. Jaottelussa hyödynnetään La-

vanya Rajamanin artikkelissa 'The 2015 Paris Agreement: Interplay Between Hard, Soft and 

Non-Obligations'56 luomaa luokittelua, jota olen muokannut hyödyntäen Daniel Bodanskyn 

artikkelissa 'The Legal Character of the Paris Agreement'57 esittämää, jotta jaottelu vastaisi 

paremmin tämän tutkimuksen tarpeisiin. Artikkelissaan Rajamani jaottelee Pariisin ilmasto-

sopimuksen (SopS 76/2016)58 säännöksiä niiden oikeudellisen luonteen perusteella vapaasti 

käännettynä niin sanottuihin vahvoihin velvoitteisiin (”hard obligations”), heikkoihin 

 
merioikeusyleissopimuksen ja sen XI osan soveltamiseen liittyvän sopimuksen voimaansaattamisesta sekä näi-

den eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta 12.7.1996/525. 
50 Ks. asetus biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta 21.10.1994/914. 
51 Ks. asetus Euroopan luonnonvaraisen kasviston ja eläimistön sekä niiden elinympäristön suojelusta tehdyn 

yleissopimuksen voimaansaattamisesta 21.3.1986/228. 
52 Ks. asetus muuttavien luonnonvaraisten eläinten suojelua koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta 

9.12.1988/1317. 
53 Ks. asetus Itämeren ja Pohjanmeren pikkuvalaiden suojelusta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta 

8.10.1999/942. 
54 Ks. asetus Vuoden 1992 Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen voi-

maansaattamisesta 14.1.2000/1. 
55 Ks. asetus valtiosopimusoikeutta koskevan Wienin yleissopimuksen voimaansaattamisesta 33/1980. 
56 Ks. Rajamani 2016. 
57 Ks. Bodansky 2016.  
58 Ks. valtioneuvoston asetus Pariisin sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan 

kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta 76/2016. 
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velvoitteisiin (”soft obligations”) ja ohjaaviin velvoitteisiin (”non-obligations”).59 Oikeudel-

lisella luonteella tarkoitetaan sitä, missä määrin säännös luo oikeuksia ja velvollisuuksia 

osapuolille. Toisin sanoen oikeudellisella luonteella viitataan siihen, luovatko säännökset 

osapuolille oikeuksia vai velvollisuuksia, ja jos ne luovat velvollisuuksia, kuinka velvoitta-

via ne ovat.60  

Tässä tutkimuksessa hieman Rajamanin alkuperäisestä jaottelusta poiketen vahvoilla vel-

voitteilla tarkoitetaan sellaisia säännöksiä, joiden asettamat velvollisuudet ovat nimensä mu-

kaisesti velvoittavuudeltaan kaikista vahvimpia. Heikoilla velvoitteilla viitataan sellaisiin 

säännöksiin, jotka luovat vahvoja velvoitteita velvoittavuudeltaan heikompia velvollisuuk-

sia, ja jotka kaikista heikoimmillaan luovat pikemminkin odotuksia osapuolten käyttäytymi-

selle. Ohjaavilla velvoitteilla tarkoitetaan puolestaan sellaisia säännöksiä, joilla ei ole nor-

matiivista sisältöä, eivätkä ne aseta vaatimuksia osapuolten toiminnalle tai luo oikeuksia, 

mutta niistä käy ilmi sopimuksen tausta, tavoitteet tai osapuolten yhteinen ymmärrys sään-

nösteltävästä asiasta. Ohjaavat velvoitteet luovat sen taustan, jota vasten yleissopimusta voi-

daan tulkita. Luokkien väliset erot ovat häilyviä ja ne limittyvät toisiinsa – kyseessä on pi-

kemminkin jana vahvoista velvoitteista ohjaavin velvoitteisiin.61 Jaotteluun on tässä tutki-

muksessa lisätty yksi luokka, oikeuksia luovat säännökset, joka puuttui alkuperäisestä jaot-

telusta. Luokkaan lukeutuvat säännökset luovat nimensä mukaisesti osapuolille oikeuksia tai 

sallivat tietyn toiminnan sen sijaan, että ne velvoittaisivat osapuolia kyseiseen toimintaan.  

Säännösten systematisointi edellä kuvattuihin luokkiin tapahtuu oikeudellista luonnetta il-

mentäviä elementtejä arvioimalla. Säännösten oikeudellista luonnetta ilmentävät seuraavat 

myöhemmin tarkemmin käsiteltävät elementit: sijainti, subjekti, normatiivinen sisältö, kie-

liasu, tarkkuus ja valvontamekanismit. Tässä tutkimuksessa säännösten oikeudellista luon-

netta arvioidaan kaikkien muiden paitsi valvontamekanismit -elementin avulla. Elementillä 

tarkoitetaan nimensä mukaisesti yleissopimusten valvontamekanismeja, sillä valvontameka-

nismit voivat vaikuttaa siihen, kuinka todennäköisesti osapuolet noudattavat yleissopimusta 

ja sitä kautta säännösten velvoittavuuteen.62 Valvontamekanismit ovat elementtinä rajattu 

tämän tutkimuksen ulkopuolelle ensinnäkin siksi, että tutkimuksen kohteena on ainoastaan 

aineellinen sääntely. Rajaus on perusteltu myös siksi, että elementeistä muut paitsi 

 
59 Ks. Rajamani 2016. 
60 Ks. Rajamani 2016, s. 337–338 sekä Bodansky 2016, s. 142–143 ja 145–146.  
61 Ks. Rajamani 2016, s. 337–338, 352 ja 356. 
62 Ks. Rajamani 2016, s. 337–338 ja 342.  
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valvontamekanismit liittyvät itse arvioitavaan säännökseen eli sen sijaintiin sopimusteks-

tissä ja siinä käytettyihin sanavalintoihin. Edellä kuvatuilla itse arvioitavia säännöksiä kos-

kevilla elementeillä voidaan katsoa olevan suurempi merkitys siinä, mihin kolmesta katego-

riasta säännös lopulta luokitellaan, sillä toisin kuin muut elementit, valvontamekanismit voi-

vat vaikuttaa säännösten velvoittavuuteen ainoastaan toissijaisesti. Näin ollen rajauksen voi-

daan katsoa olevan perusteltu, eikä sen katsota vaikuttavan tutkimuksen tuloksiin merkittä-

vällä tavalla. Tutkimuksen tuloksia on kuitenkin tarkasteltava jossain määrin kriittisesti ot-

taen huomioon, että säännösten velvoittavuuteen voivat toissijaisesti vaikuttaa sopimuksen 

valvontamekanismit, mutta myös muut oikeuden ulkopuolella olevat tekijät kuten poliittinen 

ilmapiiri.  

Tämän alustavan luokittelun eli systematisoinnin tulokset ja perusteet esitellään tämän tut-

kimuksen liitteessä 1. Elementit, joiden perusteella jaottelu on tehty, on korostettu taulu-

kossa. Perusteita ei esitellä tarkemmin tutkimuksen tekstissä, sillä se ei ole tutkimuksen kan-

nalta olennaista. Alustavan systematisoinnin eli normiaineksen uudelleen jäsentämisen ja 

järjestämisen tarkoituksena on tässä tutkimuksessa toimia apuvälineenä säännösten tulkitse-

miseksi sen osalta, mitä oikeuksia ja velvollisuuksia niistä voidaan johtaa nimenomaan lai-

valiikenteen aiheuttamaan vedenalaiseen meluun liittyen.63 Alustavan jaottelun jälkeen ja 

sitä hyödyntäen säännöksiä siis tulkitaan siihen kysymykseen vastaamiseksi, mikä säännös-

ten merkityssisältö on suhteessa laivaliikenteen aiheuttamaan meluun ja sen vaikutuksiin. 

Tulkinnassa käytetään apuvälineenä luonnontieteellistä tutkimusta vedenalaisesta melusta ja 

sen vaikutuksista merieliöille ja ekosysteemeille, sillä yleissopimusten yleisluontoisten ar-

tiklojen soveltuminen käsiteltävään aiheeseen on riippuvainen siitä, tulkitaanko vedenalai-

sen melun olevan sopimuksessa tarkoitettua pilaantumista, tai uhka tai merkittävä uhka me-

riympäristölle, biodiversiteetille, tietyille lajeille tai uhanalaisille lajeille, ja niin edelleen64. 

Tutkimustuloksia on tästä syystä tarkasteltava jossain määrin kriittisesti, sillä tutkija ei ole 

luonnontieteiden ammattilainen.  

Yleissopimusten säännökset jaotellaan tulkinnan yhteydessä uudestaan edellä mainittua luo-

kittelua käyttäen. Taulukosta ilmenee, luoko säännös oikeuksia vai velvollisuuksia Suomen 

valtiolle suhteessa laivaliikenteen aiheuttamaan vedenalaiseen meluun liittyen eli onko sään-

nös jaoteltu velvoitteisiin vai oikeuksia luoviin säännöksiin, ja mikäli se luo velvollisuuksia, 

 
63 Ks. systematisoinnista Kokko 2016, s. 31–32 sekä Hirvonen 2001, s. 25. 
64 Ks. Kokko 2016, s. 41, jonka mukaan muiden tieteenalojen tutkimusmenetelmillä tuotetun tiedon hyödyntä-

misessä oikeustieteellisessä tutkimuksessa on kyse ulkoisesta metodologisesta pluralismista. 
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kuinka velvoittavasta velvollisuudesta on kyse eli onko säännös vahva, heikko vai ohjaava 

velvoite. Tutkimus on rakennettu niin, että yleissopimusten säännöksiä käsitellään yksi ker-

rallaan, jolloin perusteet ja tutkimuksen tulokset toisen jaottelun perusteella esitellään tutki-

muksen tekstissä. Toisen jaottelun tulokset esitetään myös tämän tutkimuksen liitteessä 2. 

Tutkimuksen voidaan katsoa saavan myös määrällisen eli kvantitatiivisen tutkimuksen piir-

teitä, sillä tutkimustuloksia analysoidaan lopuksi sen perusteella, kuinka suuri osa säännök-

sistä tuottaa velvollisuuksia versus oikeuksia suhteessa käsillä olevaan aiheeseen65.  

Tutkimuksen neljännessä luvussa luodaan katsaus kansainvälisiin soft law -instrumentteihin 

kuten erilaisiin ohjeistuksiin, strategioihin ja politiikkoihin, joiden voidaan katsoa liittyvän 

laivaliikenteen aiheuttaman jatkuvan vedenalaisen melun sääntelyyn. Aiheeseen liittyvää 

soft lawta on runsaasti, mutta kaikkea ei ole tarpeen tai edes mahdollista tarkastella tässä 

tutkimuksessa. Tässä tutkimuksessa käsitellään kansainvälisen merenkulkujärjestön eli 

IMO:n laatimaa soft lawta sekä tutkimuksessa käsiteltyjen yleissopimusten toimielinten laa-

timaa soft lawta, sillä nämä ovat tutkijan käsityksen mukaan tutkimuksen kannalta olennai-

simpia. Neljännen alatutkimuskysymyksen tiedonintressi liittyy arviointitutkimukseen. Me-

todina käytetään harvemmin oikeustieteellisessä tutkimuksessa käytettyä kirjallisuuskat-

sausta. Kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on muun muassa luoda käsitys tietystä aiheesta, 

tässä tapauksessa valituista laivaliikenteen aiheuttamaan vedenalaiseen meluun soveltuvista 

Suomea koskevista soft law -instrumenteista, ja aiheen historiallisesti kehityksestä, tässä ta-

pauksessa kyseisen soft law -sääntelyn kehittymisestä. Kirjallisuuskatsauksen perustyy-

peistä kyseessä on kuvaileva kirjallisuuskatsaus, joka on laaja yleiskatsaus käsiteltävään ai-

heeseen ilman tiukkoja menettelyllisiä sääntöjä. Kuvaileva kirjallisuuskatsaus voidaan edel-

leen jakaa eri orientaatioihin, joista tässä tapauksessa on kyse narratiivisesta kirjallisuuskat-

sauksesta. Narratiivisen kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on esitellä loogisessa järjestyk-

sessä aihekokonaisuus ja/tai sen kehityskulku. Tässä tutkimuksessa on edellä kuvatuin ta-

voin tarkoituksena muodostaa käsitys siitä, millaista soft law -sääntelyä aihetta koskee ja 

miten sääntely on kehittynyt.66 

 
65 Ks. kvantitatiivisesta tutkimuksesta esimerkiksi Tuomivaara 2005. 
66 Ks. Salminen 2011, s. 3, 6–8. Ks. myös Määttä 2015, s. 21–26 arviointitutkimuksesta. 
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2 VAROVAISUUSPERIAATE SUHTEESSA LAIVALIIKENTEEN SUO-

MEN ALUEVESILLÄ AIHEUTTAMAAN VEDENALAISEEN ME-

LUUN 

2.1 Yleistä 

Kansainvälisiä oikeusperiaatteita voidaan johtaa kansallisista oikeusjärjestelmistä tai kan-

sainvälisestä oikeudesta. Kansainvälisiksi oikeusperiaatteiksi periaatteet tunnistetaan silloin, 

kun niiden voidaan katsoa olevan valtioiden tunnustamia, eli valtioiden hiljaisesti hyväksy-

miä ja koko kansainvälistä yhteisöä edustavia. Arviointi tehdään yksittäistapauksissa kan-

sallisen tai kansainvälisen oikeudellisen materiaalin perusteella arvioimalla sitä, mikä valti-

oiden mahdollinen tarkoitus on ollut tietyn ongelman kohdalla. Kansallisesta oikeudesta joh-

dettujen oikeusperiaatteiden tunnustamisen osalta riittää, että ne sisältyvät merkittävimpiin 

kansallisiin oikeusjärjestyksiin ja että periaate soveltuu sovellettavaksi kansainvälisessä oi-

keusjärjestyksessä. Kansainvälisestä oikeudesta oikeusperiaatteita johdetaan kansainväli-

sistä oikeudellisista instrumenteista ja muusta materiaalista tai kansainvälisen oikeusjärjes-

telmän rakenteesta. Tarkemmin ottaen tunnustaminen tapahtuu siten, että periaate tunniste-

taan laajalti kansainvälisissä yleissopimuksissa tai muissa kansainvälisissä instrumenteissa. 

Oikeusperiaate voidaan tunnustaa myös siten, että se perustuu tapaoikeuteen tai johtuu kan-

sainvälisen oikeusjärjestelmän perusominaisuuksista tai -vaatimuksista.67  

Yleisten oikeusperiaatteiden tarkoituksena on täydentää yleissopimuksia ja kansainvälistä 

tapaoikeutta. Tapauksissa, jossa tilanteesta ei ole muuta sääntelyä, voidaan soveltaa kansain-

välisiä oikeusperiaatteita. Oikeusperiaatteiden syntymismekanismista johtuen valtioiden 

harkintavalta yksittäistapauksissa on kuitenkin suuri ja kynnys sille, että valtion katsotaan 

toimineen oikeusperiaatteen vastaisesti, on korkea. Oikeusperiaatteita voidaan hyödyntää 

myös tulkinnan apuvälineenä silloin, kun aiheesta on sitovaa kansainvälistä sääntelyä. Kan-

sainvälisten yleissopimusten tulkintaa ohjaa Wienin sopimuksen 31–33 artiklat, joita käsi-

tellään tarkemmin kohdassa 3.1. Wienin yleissopimuksen 31 artiklan valossa on selvää, että 

mikäli yleissopimuksen tekstissä viitataan johonkin yleiseen oikeusperiaatteeseen, sitä voi-

daan hyödyntää yleissopimusta tulkittaessa. Huomattavaa on, että Wienin sopimuksen 31 

artiklan 3 kohdan perusteella tulkinnassa voidaan ottaa huomioon sovellettavissa olevat asi-

aan vaikuttavat oikeusperiaatteet, vaikka niitä ei olisikaan kirjattu yleissopimuksen tekstiin. 

Se, missä määrin jokin oikeusperiaate ohjaa jonkin yleissopimuksen tulkintaa, riippuu 

 
67 Shao 2021, s. 219–223, 229–240. Ks. myös Sands 2003, s. 150–152. 
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kuitenkin sopimuspuolten tarkoituksesta. Sopimuspuolten tarkoitus käy puolestaan ilmi 

yleissopimuksen sanontojen tavallisesta merkityksestä, tarkoituksesta, päämäärästä ja yhtey-

destä.68  

2.2 Varovaisuusperiaatteen oikeudellinen asema ja sisältö suhteessa laivalii-

kenteen Suomen aluevesillä aiheuttamaan vedenalaiseen meluun  

Vuonna 1992 pidetyssä YK:n ympäristö- ja kehityskonferenssissa hyväksytyn Rion julistuk-

sen (Rio Declaration on Environment and Development) 15 periaatteen mukaan valtiot so-

veltavat kykyjensä mukaan ympäristön suojelemiseksi laajasti näkemystä, joka ottaa huomi-

oon varotoimenpiteet etukäteen. Mikäli vakava tai peruuttamaton vahinko uhkaa, ympäris-

tön tilan heikkenemistä estävien kustannustehokkaiden toimenpiteiden lykkäämistä ei saa 

perustella täydellisen tieteellisen varmuuden puuttumisella.69 Oikeuskirjallisuudessa esite-

tään usein Rion julistuksen 15 periaatteen olevan lähtökohta ja ilmentävän sellaista kansain-

välisen oikeuden näkemystä tai periaatetta, jota käsitellään englanninkielisessä kirjallisuu-

dessa termillä ”precaution”.70 Suomenkielellä kirjoitetuissa julkaisuissa kyseisestä näke-

myksestä tai periaatteesta, tai sen EU-oikeudellisesta tai kansallisesta vastineesta käytetään 

termejä ennalta varautumisen periaate ja/tai varovaisuusperiaate.71 Tässä tutkielmassa ky-

seisestä kansainvälisen oikeuden näkemyksestä tai periaatteesta käytetään termiä varovai-

suusperiaate. 

Ennen varovaisuusperiaatteen sisällön tarkempaa tutkimista on tarpeen tarkastella sen oi-

keudellista asemaa, sillä oikeuskirjallisuudessa esitetään lukuisia eriäviä kantoja siitä, onko 

kyseessä oikeudellisesti sitomaton näkemys (”approach”), oikeusperiaate vai osa tapaoi-

keutta.72 Sands arvioi, että varovaisuusperiaate voisi olla mahdollisesti osa tapaoikeutta.73 

Winterin mukaan kansainvälisessä oikeuskirjallisuudessa ei pääsääntöisesti hyväksytä kan-

taa siitä, että varovaisuusperiaate olisi osa vakiintunutta tapaoikeutta. Sen sijaan Winterin 

mukaan kansainvälinen yhteisö on yhtä mieltä siitä, että kyseessä on näkemys. Esimerkiksi 

Rion julistuksessa käytetään nimenomaan termiä näkemys periaatteen sijaan. Winter 

 
68 Shao 2021, s. 249–255. Ks. myös Sands 2003, s. 231–234. 
69 Ks. Rion julistus. Rion julistuksen 15 periaatteen suomenkielinen käännös löytyy lähteestä KOM (2000) 1 

lopull., s. 9–10. 
70 Ks. mm. Winter 2018, s. 596–598, Kiss – Shelton 2007, s. 94–95, Dotinga – Elferink 2000, s. 161, Markus 

– Sánchez 2018, s. 974–975 sekä Sands 2003, s. 268. 
71 Ks. mm. KOM (2000) 1 lopull., Kuusiniemi ym. 2013, kohta I Perusteet > 1. Ympäristöoikeus oikeudenalana 

> Ympäristöoikeuden periaatteista > Yleiset ympäristöperiaatteet, Kokko 2017, s. 144–151, Ekroos ym. 20014, 

s. 23 sekä Hollo 2009, s. 22–26. 
72 Ks. mm. Winter 2018, s. 596–598 ja Sands 2003, s. 267–268 ja 279. 
73 Sands 2003, s. 279. 
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kuitenkin esittää, että varovaisuusperiaate olisi saavuttanut oikeusperiaatteen oikeudellisen 

aseman.74 Myös EU:n komissio toteaa tiedonannossaan viitaten erinäisiin yleissopimuksiin 

ja kansainvälisiin soft law -instrumentteihin, että periaate on vähitellen vahvistunut kansain-

välisessä ympäristöoikeudessa. Näin ollen siitä on tullut kansainvälinen oikeusperiaate.75 

Sen sijaan esimerkiksi Markus ja Sánchez näyttävät ottavan varovaisemman lähestymistavan 

ja viittaavat varovaisuusperiaatteen olevan ainoastaan näkemys periaatteen sijaan, sen oi-

keudellisen statuksen ollessa epäselvä.76  

Yhdyn Winterin ja EU:n komission näkemykseen siitä, että varovaisuusperiaatteen voidaan 

katsoa olevan kansainvälisen oikeuden periaate. Kuten EU:n komissio toteaa, varovaisuus-

periaate sisältyy useaan kansainväliseen yleissopimukseen ja muuhun kansainväliseen inst-

rumenttiin. EU:n komissio mainitsee Rion julistuksen ohella muun muassa YK:n biodiver-

siteettisopimuksen sekä maailmankauppajärjestön sopimukset.77 Varovaisuusperiaate sisäl-

tyy myös esimerkiksi Helsingin sopimukseen ja ASCOBANS:iin, minkä lisäksi kansainvä-

listä diskurssia varovaisuusperiaatteen on käyty runsaasti. Myös useat kansalliset oikeusjär-

jestykset ja lait tunnistavat varovaisuusperiaatteen.78 Varovaisuusperiaate tunnistetaan esi-

merkiksi suomalaisessa oikeusjärjestyksessä oikeusperiaatteeksi, ja se ilmenee esimerkiksi 

ympäristönsuojelulain (527/2014) 20 §:ssä.79 Toisin sanoen voidaan argumentoida, että va-

rovaisuusperiaate tunnistetaan laajalti kansainvälissä yleissopimuksissa ja muissa kansain-

välisissä instrumenteissa sekä kansallisissa oikeusjärjestyksissä. Näin ollen valtioiden voi-

daan katsoa tunnustaneen varovaisuusperiaatteen kansainvälisen oikeuden periaatteeksi, eli 

antaneen sille hiljaisen hyväksyntänsä koko kansainvälistä yhteisöä edustavana periaat-

teena.80 Näin ollen varovaisuusperiaate voidaan edellä kuvatuin tavoin ottaa huomioon ti-

lanteissa, jossa ei ole muuta sitovaa sääntelyä sekä kansainvälisten yleissopimusten tulkin-

nassa.81 Toisaalta jotkin yleissopimuksissa tai muissa kansainvälisissä instrumenteissa 

omaksutut säännökset tai toimenpiteet ovat itsessään varovaisuusperiaatteen mukaisia varo-

toimenpiteitä.82  

 
74 Winter 2018, s. 596–598. 
75 KOM (2000) 1 lopull., s. 9–11.  
76 Ks. Markus – Sánchez 2018, s. 974–975. 
77 Ks. KOM (2000) 1 lopull., s. 9–11. 
78 Ks. mm. Sage 2006, s. 359–360, Winter 2018, s. 596–598, Kiss – Shelton 2007, s. 94–95, Dotinga – Elferink 

2000, s. 161, Markus – Sánchez 2018, s. 974–975, KOM (2000) 1 lopull., s. 9–11, sekä Sands 2003, s. 267–

272. 
79 Ks. Kokko 2017, s. 146–147. 
80 Ks. Shao 2021, s. 219–223 ja 229–240 kansainvälisten oikeusperiaatteiden syntymisestä. 
81 Ks. Shao 2021, s. 219–223 ja 229–240. 
82 Sage 2006, s. 382. 
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Myös varovaisuusperiaatteen sisällöstä on esitetty lukuisia näkemyksiä. Näkemykset voi-

daan karkeasti jaotella kolmeen eri kategoriaan. Suppeimmassa merkityksessään varovai-

suusperiaatteen on katsottu vastaavan Rion julistuksen 15 periaatetta, jonka mukaan vahin-

gon uhatessa toimenpiteiden lykkäämistä ei voi perustella täydellisen tieteellisen varmuuden 

puuttumisella. Toisin sanoen tieteellinen epävarmuus ei oikeuta toimimattomuutta. Toimen-

piteet ovat tällöin sallittuja, mutta eivät pakollisia. Toisen määritelmän mukaan tieteellinen 

epävarmuus oikeuttaa toimenpiteet. Sen mukaan varovaisuusperiaate edellyttää joitain ak-

tiivisia toimenpiteitä, kun on kohtuullisesti todisteita vahingon tapahtumisesta, vaikka täyttä 

tieteellistä varmuutta ei olisi. Varovaisuusperiaate ei kuitenkaan määrittele sitä, mitä toimen-

piteitä tulisi tehdä tai sitä, kuinka paljon todisteita tarvitaan toimimiskynnyksen ylitty-

miseksi.83 Winter esittää, että varovaisuusperiaatetta tulkitaan usein hieman eri tavalla riip-

puen siitä, katsotaanko sen sallivan toimenpiteet vai edellyttävän niitä. Winterin mukaan oi-

keuskäytännössä on omaksuttu usein laajempi käsitys varovaisuusperiaatteesta silloin, kun 

valtio on hyödyntänyt varovaisuusperiaatetta toimenpiteitä mahdollistavana periaatteena ja 

kapeampi määritelmä silloin, kun sen katsotaan edellyttävän toimenpiteitä.84 Kolmannen 

määritelmän mukaan varovaisuusperiaate siirtää todistustaakan valtiolle. Tällöin valtion tu-

lee osoittaa, että vahingollisia vaikutuksia ei todennäköisesti aiheudu tietystä toiminnasta 

voidakseen toimia kyseisellä tavalla.85  

Winter esittelee Helsingin sopimuksen 3 artiklan 2 kohdan varovaisuusperiaatteen määritel-

män esimerkkinä varovaisuusperiaatteen sisällön laajasta tulkinnasta. Winter kiinnittää huo-

miota siihen, että säännöksessä ei viitata ainoastaan vakavaan peruuttamattomaan vahin-

koon, vaan ehkäiseviin toimiin on ryhdyttävä silloin, kun on syytä olettaa elollisten luon-

nonvarojen tai merellisten ekosysteemien vahingoittuvan millä tahansa tavoin. Lisäksi sään-

nöksen mukaan ehkäiseviin toimiin tulee ryhtyä, vaikka päästöjen ja niiden väitettyjen vai-

kutusten välisestä syy-yhteydestä ei olisi lopullista näyttöä. Tämä voi Winterin mukaan tar-

koittaa sitä, että tieteellistä tietoa ei ole tarpeeksi saatavilla tai että todennäköisyys päästöjen 

aiheuttavan vahinkoa on matala. Winter toteaa, että kansainvälisen oikeuden periaatteena 

varovaisuusperiaatteen sisältö ei voi olla yhtä laaja. Winter esittääkin varovaisuusperiaatteen 

määritelmäksi seuraavaa, vapaasti suomeksi käännettynä: ”Valtiot eivät saa vedota tieteelli-

seen epävarmuuteen perustellakseen toimimattomuutta, jos on olemassa riittävästi näyttöä 

vakavan vahingon vaaran mahdollisuudesta, vaikka tästä ei olisi vielä todisteita. 

 
83 Ks. Dotinga – Elferink 2000, s. 161 ja Sands 2003, s. 267 ja 272–273. 
84 Winter 2018, s. 596–598. 
85 Ks. Dotinga – Elferink 2000, s. 161 ja Sands 2003, s. 267 ja 272–273. 



19 

Määrittäessään, tulisiko varotoimenpiteitä suorittaa ja missä laajuudessa, valtiot voivat ottaa 

huomioon niiden teknologiset valmiudet ja toimenpiteiden kustannustehokkuuden.”86 Win-

terin määritelmä lukeutuu ensimmäiseen kategoriaan, jonka mukaan toimenpiteet ovat sal-

littuja, mutta eivät pakollisia.  

Markus ja Sánchez näyttävät sen sijaan ottavan toisen kategorian mukaisen lähestymistavan 

varovaisuusperiaatteen sisällön määrittelemisessä, sillä he toteavat kyseessä olevan velvolli-

suus ehkäistä vahingot varotoimenpiteiden avulla. Toimia ei pidä rajoittaa ainoastaan välit-

tömien ympäristövahinkojen estämiseen tai jo tapahtuneiden vahinkojen korjaamiseen.87 

Myös Sage näyttää ottavan toisen kategorian mukaisen lähestymistavan todetessaan, että va-

rovaisuusperiaate edellyttää valtioiden tekevän yhteistyötä vahingon ehkäisemiseksi tai va-

hinkoriskin minimoimiseksi, kun vahinkoriski tunnistetaan. Sage lähestyy varovaisuusperi-

aatteen määritelmää kuitenkin hieman eri näkökulmasta ja toteaa, että se edellyttää valtioi-

den keräävän mahdollisimman paljon relevanttia tieteellistä tietoa päätöksenteon perustaksi. 

Tietoa tulee kerätä Sagen mukaan siksi, että varovaisuusperiaate ei täsmennä sitä, missä laa-

juudessa ja mitä varotoimenpiteitä valtioiden tulisi tehdä. Edellä sanottu huomioon ottaen 

Sage myös esittää, että varovaisuusperiaatteen sisältö riippuu aina kontekstista.88  

Sands esittää, että varovaisuusperiaatteessa on mahdollisesti kyse todistustaakan siirtävästä 

periaatteesta.89 Kiss ja Shelton eivät sen sijaan ota kantaa siihen, onko varovaisuusperiaat-

teessa kyse siitä, salliiko vai edellyttääkö se toimenpiteitä vai siirtääkö se todistustaakan. 

Sen sijaan he esittävät yleisluontoisesti, että varovaisuusperiaatteella tarkoitetaan varautu-

mista mahdollisiin, epävarmoihin ja jopa hypoteettisiin uhkiin. Kiss ja Shelton toteavat, että 

varovaisuusperiaate soveltuu erityisesti silloin, kun toimimatta jättämisen vaikutukset voivat 

olla vakavia tai peruuttamattomia.90  

Edellä sanottu huomioon ottaen ja erityisesti Sagen esittämään viitaten tässä tutkimuksessa 

on perusteltua tarkastella varovaisuusperiaatteen sisältöä ottamalla huomioon laivaliiken-

teen aiheuttaman jatkuvan vedenalaisen melun vaikutukset Suomen aluevesillä eli Itämerellä 

tavattaviin merieliöihin. Kohdassa 1.1 kuvataan vedenalaisen melun vaikutuksia merieliöi-

hin sekä tarkemmin laivaliikenteen aiheuttaman jatkuvan vedenalaisen melun vaikutuksia 

 
86 Winter 2018, s. 596–598. 
87 Ks. Markus – Sánchez 2018, s. 974–975. 
88 Ks. Sage 2006, s. 359–360. 
89 Sands 2003, s. 272–273. 
90 Ks. Kiss – Shelton 2007, s. 94–95. 
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Itämeren herkimpiin merieliöihin. Tutkimustieto vedenalaisen melun vaikutuksista on edel-

leen puutteellista, mutta tutkimukset osoittavat, että jopa heikko ihmisperäinen vedenalainen 

melu voi aiheuttaa merkittäviä haitallisia vaikutuksia ekosysteemeille91. Kohdassa 1.1 esi-

tetty ja erityisesti edellä toistettu tutkimustulos huomioon ottaen on perusteltua esittää, että 

varovaisuusperiaatteen määritelmä lukeutuu tässä tapauksessa toiseen kategoriaan, sillä ku-

ten Kiss ja Shelton toteavat, että varovaisuusperiaate soveltuu erityisesti silloin, kun toimi-

matta jättämisen vaikutukset voivat olla vakavia tai peruuttamattomia92. Väitettä voidaan 

perustella myös sillä, että useat tutkijat kuten edellä mainitut Markus ja Sánchez sekä Sage 

ovat puoltaneet näkökulmaa yleiseltä kannalta93. Sage myös toteaa, että varovaisuusperiaa-

tetta voidaan hyödyntää UNCLOS:ia tulkittaessa, mikä on olennaista laivaliikenteen Suo-

men aluevesillä aiheuttaman melun kannalta, sillä UNCLOS perustaa meriä koskevan oi-

keusjärjestyksen94. Markus ja Sánchez ovat myös erikseen todenneet, että nimenomaan ve-

denalaisen melun tiedossa oleviin ja mahdollisiin vaaroihin tulisi puuttua ennalta varovai-

suusperiaatteen nojalla95. Väitettä tukee myös Itämeren merieliöiden uhanalaisuusluokitus.   

Kansainvälinen luonnonsuojeluliitto (IUCN) ylläpitää kansainvälistä Punaista listaa, eli Pu-

naista kirjaa, jossa eliölajit luokitellaan maailmanlaajuisella tasolla tiettyjen uhanalaisuus-

luokitusten96 mukaisesti. Suomessa on tehty yhteensä kolme alueellista uhanalaisuusarvioin-

tia noudattaen IUCN:n uhanalaisuusluokittelua, kriteereitä ja soveltamisohjetta Suomen alu-

eella esiintyville luonnonvaraisille lajeille, joista viimeisen on laadittu vuonna 2019.97 Kan-

sainvälisen Punaisen listan mukaan Itämerellä tavattavista lajeista esimerkiksi ankerias on 

uusimman vuonna 2018 tehdyn arvion mukaan äärimmäisen uhanalainen.98 Kansallisen Pu-

naisen kirjan 2019 mukaan Itämeressä tavattavista lajeista esimerkiksi harjus ja ankerias ovat 

äärimmäisen uhanalaisia, Itämeren lohi ja Jäämeren lohi ovat vaarantuneita, ja Itämeren-

norppa on silmälläpidettävä laji.99  

Kansallisessa Punaisessa kirjassa 2019 todetaan, että uhanalaisia lajeja koskevat suojelutoi-

met tulee harkita erikseen lajeittain ottaen huomioon muun muassa kansainvälisistä 

 
91 Ks. mm. Pajala ym. 2016, s. 303, Firestone – Jarvis 2007, s. 111, Markus – Sánchez 2018, s. 971–972 sekä 

Nolet 2017, s. 40.  
92 Ks. Kiss – Shelton 2007, s. 94–95. 
93 Ks. Markus – Sánchez 2018, s. 974–975 ja Sage 2006, s. 359–360. 
94 Ks. Sage 2006, s. 370. 
95 Markus – Sánchez 2018, s. 974–975. 
96 Ks. Hyvärinen ym. 2019, s. 15–16 lisätietoja luokituksesta. 
97 Hyvärinen ym. 2019, s. 15–16. 
98 Ks. IUCN Red List: Anguilla anguilla.  
99 Ks. Hyvärinen ym. 2019, s. 102, 554–555 ja 576. 



21 

yleissopimuksista aiheutuvat velvoitteet, sillä lajit ovat uhanalaisia eri syistä. Myös laajem-

min vaikuttaviin tekijöihin on kuitenkin kiinnitettävä huomiota yleisen uhanalaistumiskehi-

tyksen takia.100 Edellä ja kohdassa 1.1 esitetty huomioon ottaen voidaan argumentoida, että 

laajemmin vaikuttaviin tekijöihin voi lukeutua myös ihmisperäinen vedenalainen melu. 

HELCOM on todennut Itämeren merieliöiden ääniherkkyyttä koskevassa raportissaan, että 

kaikki mahdolliset häiriöt ankeriaalle voivat olla kohtalokkaita, sillä se on äärimmäisen 

uhanalainen101. Samaa voidaan argumentoida myös muiden äärimmäisten uhanalaisten Itä-

meren lajien kohdalla. Näin ollen ja ottaen huomioon edellä ja kohdassa 1.1 todettu voidaan 

argumentoida, että laivaliikenteen aiheuttamalla jatkuvalla vedenalaisella melulla voi olla 

kohtalokkaita vaikutuksia Itämeren äärimmäisen uhanalaisille lajeille, mutta mahdollisesti 

myös erittäin uhanalaisille ja vaarantuneille lajeille. Myös näillä perustein, ja viitaten Kissin 

ja Sheltonin toteamaan, on perusteltua esittää varovaisuusperiaatteen määritelmän lukeutu-

van tässä tapauksessa toiseen kategoriaan.  

Toisin sanoen esitän, ottaen huomioon laivaliikenteen aiheuttaman jatkuvan vedenalaisen 

melun vaikutukset Suomen aluevesillä eli Itämerellä, että varovaisuusperiaate edellyttää joi-

takin aktiivisia toimenpiteitä niiden sallimisen sijaan. Winteria mukaillen esitän, että varo-

vaisuusperiaatteen tarkemman sisällön määrittelemisessä tulisi ottaa huomioon, että edelly-

tettäessä toimenpiteitä niiden sallimisen sijasta tulisi varovaisuusperiaatteen sisällöstä omak-

sua suppeampi käsitys102. Varovaisuusperiaatteen tarkemman sisällön määrittelemisessä tu-

lisi ottaa huomioon myös se, että kansainvälisen oikeuden periaatteena varovaisuusperiaat-

teen sisältö ei voi olla yhtä laaja kuin jos kyseessä olisi ainoastaan näkemys, jotta varovai-

suusperiaatteen voitaisiin katsoa olevan valtioiden tunnustama, eli valtioiden hiljaisesti hy-

väksymä ja koko kansainvälistä yhteisöä edustava.103 Edellä mainittuja varovaisuusperiaat-

teen määritelmiä mukaillen esitän varovaisuusperiaatteen tarkemmaksi sisällöksi tässä ta-

pauksessa seuraavaa määritelmää, jota käytetään myös tässä tutkielmassa myöhemmin va-

rovaisuusperiaatteesta puhuttaessa, ellei toisin mainita: Valtioiden tulee ryhtyä ennalta eh-

käiseviin toimiin silloin, kun on riittävää näyttöä vakavan vahingon mahdollisuudesta. Eh-

käiseviin toimiin tulee ryhtyä, vaikka päästöjen ja niiden väitettyjen vaikutusten välisestä 

syy-yhteydestä ei olisi lopullista näyttöä eli täydellistä tieteellistä varmuutta. Määrittäessään, 

 
100 Hyvärinen ym. 2019, s. 11. 
101 HELCOM BSEP 167, s. 20. 
102 Ks. Winter 2018, s. 596–598. 
103 Ks. Shao 2021, s. 219–223 ja 229–240 kansainvälisten oikeusperiaatteiden syntymisestä. 
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missä laajuudessa ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä tulee suorittaa, valtiot voivat ottaa huo-

mioon niiden teknologiset valmiudet ja toimenpiteiden kustannustehokkuuden.  

Kohdassa 1.1 ja edellä esitetty huomioon ottaen voidaan argumentoida, että riittävää näyttöä 

laivaliikenteen aiheuttaman jatkuvan vedenalaisen melun aiheuttaman vakavan vahingon 

mahdollisuudesta on olemassa, vaikka täyttä tieteellistä varmuutta ei ole. Näin ollen, mikäli 

yksittäistapauksessa ei ole muuta sääntelyä, tapauksessa voidaan soveltaa varovaisuusperi-

aatetta104. Toisin sanoen Suomen valtion tulee tällöin ryhtyä laivaliikenteen aiheuttamaa ve-

denalaista melua koskeviin ennalta ehkäiseviin toimenpiteisiin ottaen huomioon sen tekno-

logiset valmiudet ja toimenpiteiden kustannustehokkuuden. Varovaisuusperiaate ei edellytä 

tässäkään tapauksessa tiettyjen toimenpiteiden tekemistä, mutta Sagen esittämän mukaisesti 

periaatteen määritelmään sisältyy sisäänrakennettuna vaatimus siitä, että laivaliikenteen ai-

heuttamasta vedenalaisesta melusta ja sen vaikutuksista tulee kerätä mahdollisimman paljon 

tieteellistä tietoa tietoon perustuvien päätösten tekemiseksi105. Oikeusperiaatteiden syntyme-

kanismista johtuen valtioiden harkintavalta on kuitenkin suuri ja kynnys sille, että Suomen 

valtion katsotaan toimineen varovaisuusperiaatteen vastaisesti, on korkea. Varovaisuusperi-

aatetta voidaan myös hyödyntää tulkinnan apuvälineenä edellä kuvatuin tavoin silloin, kun 

aiheesta on sitovaa kansainvälistä sääntelyä.106  

3 LAIVALIIKENTEEN SUOMEN ALUEVESILLÄ AIHEUTTAMAAN 

VEDENALAISEEN MELUUN SOVELTUVAT KANSAINVÄLISET 

YLEISSOPIMUKSET – SOPIMUKSISTA JOHDETTAVAT OIKEU-

DET JA VELVOLLISUUDET  

3.1 Yleissopimusten tulkinnasta ja säännösten jaottelusta  

Kuten edellä todetaan, yleissopimusten tulkintaa ohjaa Wienin sopimuksen 31–33 artiklat. 

Wienin sopimuksen 31 artikla sisältää yleisen tulkintasäännön. Artiklan 1 kohdan mukaan 

valtiosopimusta on tulkittava vilpittömässä mielessä ja antamalla valtiosopimuksessa käyte-

tyille sanonnoille niille kuuluvassa yhteydessä niiden tavallinen merkitys, sekä valtiosopi-

muksen tarkoituksen ja päämäärän valossa ja yhteydessä. Artiklan 2 kohdassa todetaan, että 

yhteys käsittää yleissopimuksen tekstin mukaan lukien johdanto ja liitteet. Yhteys käsittää 

myös kaikkien osapuolten välillä valtiosopimuksen tekemisen yhteydessä tehdyt ja valtio-

sopimukseen liittyvät sopimukset sekä yhden tai useamman osapuolen valtiosopimuksen 

 
104 Ks. Shao 2021, s. 249–255. 
105 Ks. Sage 2006, s. 359–360. 
106 Ks. Shao 2021, s. 249–255. 
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tekemisen yhteydessä tekemät asiakirjat, jotka muut osapuolet ovat hyväksyneet valtiosopi-

musta koskeviksi. Artiklan 3 kohdan mukaan yhteyden lisäksi tulee ottaa huomioon myö-

hemmät valtiosopimuksen tulkintaa tai sen määräysten soveltamista koskevat sopimukset, 

myöhemmät valtiosopimusta sovellettaessa noudatetut osapuolten välistä tulkintaa koskevat 

yhteisymmärrystä osoittavat käytännöt sekä kaikki osapuolten välisissä suhteissa sovelletta-

vissa olevan kansainvälisen oikeuden asiaan vaikuttavat säännöt.107 

Kuten kohdassa 2.1 esitetään, Wienin sopimuksen 31 artiklan 3 kohdan perusteella yleisso-

pimusten tulkinnassa voidaan hyödyntää kansainvälisen oikeuden yleisiä oikeusperiaatteita, 

vaikka niitä ei olisikaan mainittu sopimustekstissä. Se, missä määrin jokin oikeusperiaate 

ohjaa sellaisen yleissopimuksen tulkintaa, jossa ei kyseistä oikeusperiaatetta mainita, riippuu 

kuitenkin sopimuspuolten tarkoituksesta. Sopimuspuolten tarkoitus käy puolestaan ilmi 

yleissopimuksen sanontojen tavallisesta merkityksestä, tarkoituksesta, päämäärästä ja yhtey-

destä.108 Kun 31 artiklan mukainen tulkinta jättää merkityksen epäselväksi tai hämäräksi tai 

johtaa selvästi mahdottomaan tai kohtuuttomaan tulokseen, Wienin sopimuksen 32 artiklan 

mukaan täydentäviä tulkintakeinoja voidaan käyttää apuna pyrittäessä vahvistamaan se mer-

kitys, johon 31 artiklaa soveltamalla on päädytty tai määrittelemään merkitys. Tällaisia täy-

dentäviä tulkintakeinoja ovat artiklan mukaan erityisesti valtiosopimusten valmistelutyöt ja 

valtiosopimusta tehtäessä vallinneet olosuhteet.109  

Kuten edellä todetaan, käsiteltävien yleissopimusten mahdollisesti laivaliikenteen veden-

alaiseen meluun ja sen vaikutuksiin soveltuvat säännökset on jaoteltu niiden oikeudellista 

luonnetta ilmentävien elementtien perusteella vahvoihin ja heikkoihin velvoitteisiin, oikeuk-

sia luoviin säännöksiin sekä ohjaaviin velvoitteisiin. Systematisoinnin tulokset ja perusteet 

esitetään tämän tutkimuksen liitteessä 1. Tuloksia hyödynnetään tutkimuksessa apuväli-

neenä tulkittaessa säännösten merkityssisältöä suhteessa laivaliikenteen vedenalaiseen me-

luun liittyen. Tulkinnan yhteydessä säännökset jaotellaan uudestaan kyseisen luokittelun 

avulla sen selvittämiseksi, luoko säännös oikeuksia vai velvollisuuksia Suomen valtiolle 

suhteessa laivaliikenteen aiheuttamaan vedenalaiseen meluun liittyen eli onko säännös ja-

oteltu velvoitteisiin vai oikeuksia luoviin säännöksiin, ja mikäli se luo velvollisuuksia, 

 
107 Ks. Klabbers 2013, s. 52–54, Maftei – Coman 2012 sekä Linderfalk 2007. 
108 Ks. Shao 2021, s. 249–255. 
109 Ks. Linderfalk 2007, s. 235–320. 
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kuinka velvoittavasta velvollisuudesta on kyse eli onko säännös vahva, heikko vai ohjaava 

velvoite. Toisen jaottelun tulokset esitetään kootusti myös tämän tutkimuksen liitteessä 2. 

Säännösten oikeudellista luonnetta ilmentävät seuraavat elementit: sijainti, subjekti, norma-

tiivinen sisältö, kieliasu ja tarkkuus. Sijainnilla tarkoitetaan säännöksen sijaintia yleissopi-

muksessa. Mikäli säännös sijaitsee sopimuksen johdannossa, säännös ei voi itsenäisesti 

luoda oikeuksia tai velvollisuuksia osapuolille, jolloin kyse on niin sanotusta ohjaavasta vel-

voitteesta. Mikäli säännös sijaitsee sopimuksen johdannon sijaan itse sopimuksen tekstissä 

eli sen artikloissa, säännöksellä voidaan luoda oikeuksia ja velvollisuuksia osapuolille riip-

puen säännöksen muista elementeistä. Kyse voi olla muista elementeistä riippuen vahvasta 

tai heikosta velvoitteesta, oikeuksia luovasta säännöksestä tai ohjaavasta velvoitteesta, 

vaikka se ei sijaitsisikaan sopimuksen johdannossa. Normatiivisella sisällöllä tarkoitetaan 

puolestaan sitä, ottaako säännös kantaa siihen, mitä toimenpiteitä osapuolten tulisi suorittaa 

ja miten. Mikäli säännöksellä asetetaan vaatimuksia osapuolten toiminnalle, säännöksellä 

voidaan luoda osapuolia koskevia oikeuksia tai velvollisuuksia, jolloin kyseessä voi olla 

vahva tai heikko velvoite, tai oikeuksia luova säännös. Mikäli säännöksessä ei aseteta vaati-

muksia ja esimerkiksi vain todetaan, että osapuolet tunnustavat ympäristönsuojelun olevan 

tärkeä päämäärä, säännöksellä ei voida luoda oikeuksia ja velvollisuuksia. Tällöin kyse on 

ohjaavasta velvoitteesta.110   

Säännöksen kieliasulla on suuri merkitys siihen, kuinka velvoittavasta säännöksestä on kyse. 

Mikäli säännöksessä käytetään imperatiivia eli verbin käskymuotoa kuten ”tulee tehdä” 

(”shall do”), säännöksellä voidaan luoda velvollisuuksia. Imperatiivi merkitsee, että sopi-

muspuolten tulee päästä tiettyyn lopputulokseen, jolloin kyse on todennäköisesti vahvasta 

velvoitteesta, elleivät säännöksen muut elementit vähennä säännöksen velvoittavuutta niin, 

että kyseeseen tulisi sen sijaan heikko velvoite. Mikäli käskymuotoa käytetään sellaisen ver-

bin yhteydessä kuten ”pyrkiä” eli ”tulee pyrkiä”, kyse ei ole enää yhtä velvoittavasta sään-

nöksestä. Tällöin riittää, että sopimuspuolet ovat yrittäneet päästä vaadittuun lopputulok-

seen, vaikka siihen ei yrityksistä huolimatta päästäisikään. Tässä tutkimuksessa kyseisenlai-

sia ilmaisuja käyttävät säännökset on tästä syystä luokiteltu heikkoihin velvoitteisiin. Myös 

verbien kuten ”pitäisi tai tulisi” (”should”) käyttäminen viittaa velvoittavuudeltaan heikom-

paan säännökseen. Tällöinkin kyse on heikosta velvoitteesta.111  

 
110 Rajamani 2016, s. 342–343. 
111 Ks. Rajamani 2016, s. 342–343 sekä Bodansky 2016, s. 145–146. 
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Kuten todettu, vaikka säännöksessä käytettäisiin imperatiivia, säännöksen muut elementit 

voivat johtaa siihen, että kyseessä on vahvan velvoitteen sijasta heikko velvoite. Säännöksen 

subjektin ollessa ”jokainen osapuoli” (”each party”) kyseessä on todennäköisesti kaikkia 

osapuolia yksittäin koskeva oikeus vai velvollisuus. Säännöksen subjektin ollessa ”kaikki 

osapuolet” (”all parties”) kyseessä on sen sijaan todennäköisesti kollektiivinen oikeus tai 

velvollisuus, mikä heikentää säännöksen velvoittavuutta. Mikäli säännöksessä ei mainita 

subjektia vaan käytetään passiivia, säännös ei todennäköisesti voi luoda yksittäisiä osapuolia 

koskevia oikeuksia tai velvollisuuksia vaan todennäköisesti se luo odotuksia sopimuksella 

luotavaa järjestelmää tai instituutioita kohtaan, jolloin kyse olisi ohjaavasta velvoitteesta.112 

Säännöksen tarkkuudella viitataan ensinnäkin harkintavaltaa lisäävien fraasien kuten ”tar-

vittaessa” (”as appropriate”) tai ”teknisten kykyjensä mukaan” (”according to its technolo-

gical capabilities”) käyttämiseen, mikä voi myös heikentää säännösten velvoittavuutta. Toi-

sekseen se, että säännöksessä asetetaan toimenpiteitä tai tavoitteita, mutta ei täsmennetä sitä, 

miten toimenpiteet suoritetaan tai mitä toimenpiteitä edellytetään tavoitteiden saavutta-

miseksi, heikentää mahdollisuuksia arvioida sitä, ovatko osapuolet noudattaneet vai jättäneet 

noudattamatta säännöstä. Tämä puolestaan tosiasiassa heikentää säännöksellä luotujen vel-

vollisuuksien velvoittavuutta.113  

Edellä kuvattujen elementtien perusteella vahvoja velvoitteita ovat siis ainakin sellaiset 

säännökset, joiden subjektina on jokainen osapuoli erikseen ja jotka on kirjoitettu selkeästi 

ja tarkasti imperatiivia hyödyntäen ilman harkintavaltaa lisääviä fraaseja. Säännökset, joissa 

on subjekti ja joissa asetetaan toimintaa koskevia vaatimuksia, mutta käytetään suosituksen-

omaisia termejä kuten ”tulisi”, ”pyrkiä” tai ”kannustaa” sekä harkintavaltaa lisääviä termejä, 

ovat heikkoja velvoitteita. Yleissopimuksen johdannossa olevat kappaleet ovat ohjaavia vel-

voitteita. Ohjaavia velvoitteita ovat myös yleissopimuksen artiklat, joilla ei ole normatiivista 

sisältöä.114  

3.2 UNCLOS laivaliikenteen Suomen aluevesillä aiheuttaman vedenalaisen 

melun näkökulmasta 

Kuten edellä todetaan, Suomen ja EU:n ratifioima UNCLOS perustaa meriä koskevan oi-

keusjärjestyksen ja asettaa raamit meriympäristön sääntelylle sekä sen kehittämiselle.115 

 
112 Ks. Rajamani 2016, s. 342–343 sekä Bodansky 2016, s. 145–146. 
113 Rajamani 2016, s. 342–343. 
114 Ks. Rajamani 2016, s. 352. 
115 Ks. Firestone – Jarvis 2007, s. 123, Markus – Sánchez 2018, s. 975–976 ja Nolet 2017, s. 45. 
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Merioikeusyleissopimuksessa annetaan merten elävien luonnonvarojen ja meriympäristön 

suojelulle merkittävä painoarvo. UNCLOS:n johdannossa mainitaan erikseen merten elävien 

luonnonvarojen ja meriympäristön suojelu, minkä lisäksi sopimuksen XII osa on kokonaan 

omistettu meriympäristön suojelulle ja säilyttämiselle.116  

UNCLOS:n XII osan 1 osaston 192 artikla sisältää yleisvelvoitteen, jonka mukaan valtioilla 

on velvollisuus suojella ja säilyttää meriympäristöä muun muassa aluevesillään. Kyseessä 

on vahva velvollisuus, mutta se on ympäripyöreä ja epäselvä, sillä artiklassa ei täsmennetä 

sitä, mitä valtioiden tulee tehdä velvoitteen täyttämiseksi. Velvollisuuden on joka tapauk-

sessa katsottu edellyttävän ainakin joidenkin aktiivisten toimien toteuttamista meriympäris-

tön vallitsevan tilan säilyttämiseksi ja todennäköisesti myös sen parantamiseksi.117 Sen sel-

vittämiseksi, luoko säännös oikeuksia tai velvollisuuksia Suomen valtiolle nimenomaan lai-

valiikenteen aiheuttamaan vedenalaiseen meluun liittyen, tulee vastata kysymykseen siitä, 

ovatko laivaliikenteen aiheuttamaa vedenalaista melua koskevat toimet tarvittavia Suomen 

valtion aluevesien eli käytännössä Itämeren meriympäristön suojelemiseksi ja säilyttä-

miseksi. 

IMO on hyväksynyt Itämerelle erityisen herkän merialueen aseman eli PSSA-aseman (Par-

ticularly Sensitive Sea Areas) vuonna 2005.118 PSSA-järjestelmää käsitellään alla tarkem-

min, mutta tässä yhteydessä tarkastellaan lyhyesti Itämeren PSSA-aseman perustanutta pää-

töslauselmaa MEPC.136(53). Kyseisen päätöslauselman 1 liitteen 2.1 kohdassa todetaan, 

että Itämeri on ainutlaatuinen ja herkkä murtovesiekosysteemi119. Itämeren meriympäris-

tössä on alhainen biologinen monimuotoisuus, mutta alueella on kuitenkin ainutlaatuinen 

sekoitus meri- ja makean veden lajeja sekä muutamia murtovesilajeja. Rannikkobiotoopeille 

ominaisia ovat useat uhanalaiset vesieliöt ja maanpäälliset eläimet. Yhden avainlajin katoa-

minen voisi vakavasti haitata koko järjestelmän toimintaa, minkä vuoksi Itämeren me-

riekosysteemiä pidetään erityisen alttiina ihmisen aiheuttamille häiriöille.120 Edellä sanottu 

huomioon ottaen voidaan katsoa, että Itämeren avainlajien suojelu on olennaista Itämeren 

meriekosysteemin suojelemiseksi.  

 
116 Singh 2018, s. 563–564. 
117 Ks. Dotinga – Elferink 2000, s. 159–160 ja Markus – Sánchez 2018, s. 975–976. 
118 Prylipko 2014, s. 16.  
119 Ks. TEPA-termipankki: Murtovesi. TEPA-termipankin mukaan murtovedellä tarkoitetaan suolaista vettä, 

jonka suolapitoisuus on pienempi kuin valtamerten suolapitoisuus.  
120 Ks. Resolution MEPC.136(53). 
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Itämeren avainlajeja ovat muun muassa pyöriäinen, kirjohylje, harmaahylje ja Itämeren-

norppa121. Kuten kohdassa 1.1 todetaan, vedenalaisella melulla voi olla haitallisia vaikutuk-

sia merieliöihin. Edellä mainittujen Itämeren avainlajien osalta huomattavaa on myös se, että 

HELCOM:n mukaan pyöriäinen, kirjohylje, harmaahylje ja itämerennorppa ovat Itämeren 

merinisäkkäistä kaikista ääniherkimpiä, ja esimerkiksi pyöriäisillä on havaittu voimakkaita 

käyttäytymisreaktioita laivaliikenteen aiheuttamaan vedenalaiseen meluun.122 Edellä sanottu 

huomioon ottaen voidaan todeta, että laivaliikenteen aiheuttamaa vedenalaista melua koske-

vat toimenpiteet ovat olennaisia Itämeren avainlajien suojelemiseksi. Koska avainlajien suo-

jelu on olennaista Itämeren meriekosysteemin suojelemiseksi ja koska tutkimukset osoitta-

vat myös, että vedenalaisella melulla voi olla jopa merkittäviä haitallisia vaikutuksia ekosys-

teemien toimintaan123, voidaan argumentoida, että Itämeren meriympäristön suojelemiseksi 

tarpeellisiin toimiin lukeutuvat myös laivaliikenteen aiheuttaman vedenalaisen melun ehkäi-

semistä ja vähentämistä koskevat toimet.  

Koska UNCLOS:n 192 artikla ei täsmennä keinoja siinä asetetun velvoitteen täyttämiseksi, 

artiklan ei edellä sanotusta huolimatta voida katsoa tuottavan Suomen valtiolle velvollisuutta 

suojella Itämeren meriympäristöä nimenomaan laivaliikenteen aiheuttaman vedenalaisen 

melun aiheuttamalta pilaantumiselta. Edellä sanottu huomioon ottaen kyseessä voidaan kui-

tenkin katsoa olevan oikeuksia luova säännös, jonka mukaan meriympäristön suojelu ja säi-

lyttäminen voi pitää sisällään toimia laivaliikenteen aiheuttamaan vedenalaiseen meluun ja 

sen vaikutuksiin liittyen.   

UNCLOSIN 192 artiklan yleisvelvoitetta täsmentävät XII osan 1 osaston 193 ja 194 artikla. 

UNCLOS:n 193 artiklan mukaan valtioilla on täysivaltainen oikeus hyödyntää luonnonva-

rojaan ympäristöpolitiikkansa ja meriympäristön suojelua ja säilyttämistä koskevan velvol-

lisuutensa mukaisesti. UNCLOS:n 194 artiklassa säädetään toimista meriympäristön pilaan-

tumisen ehkäisemiseksi, vähentämiseksi ja valvomiseksi. Huomionarvoista on, että valtioilla 

on 193 artiklan mukaan 192 artiklan mukainen velvollisuus suojella ja säilyttää meriympä-

ristöä riippumatta siitä, aiheuttaako luonnonvarojen hyödyntäminen pilaantumista tai ei, kun 

taas 194 artiklan mukaiset toimet koskevat ainoastaan meriympäristön pilaantumista.124  

 
121 Sonne ym. 2020 kohta Abstract.  
122 Ks. HELCOM BSEP 167, s. 15, 20 ja 36 sekä Laamanen ym. 2021, s. 202–203. 
123 Ks. mm. Pajala ym. 2016, s. 303, CBD Subsidiary Body 2016, kohta Conclusions, Firestone – Jarvis 2007, 

s. 111, Markus – Sánchez 2018, s. 971–972 sekä Nolet 2017, s. 40. 
124 Dotinga – Elferink 2000, s. 159–160 ja Markus – Sánchez 2018, s. 975–976. 
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Meriympäristön pilaantumisella tarkoitetaan UNCLOS:n 1 artiklan ihmisen toimesta suo-

raan tai välillisesti tapahtuvaa aineiden tai energian johtamista meriympäristöön niin, että 

sen seurauksena joko tosiasiallisesti tai todennäköisesti elolliset luonnonvarat ja merellinen 

elämä vahingoittuisivat, merellä tapahtuva toiminta, kuten kalastus ja muu oikeutettu meren 

käyttö vaikeutuisi, viihtyisyys vähenisi tai aiheutuisi muita vastaavia haittoja. Meren pilaan-

tumisen tieteellisten näkökohtien asiantuntijaryhmä (GESAMP) on laatinut UNCLOS:n pi-

laantumisen määritelmän. Alun perin määritelmä sisälsi ainoastaan aineiden johtamisen me-

riympäristöön, mutta ilmeisesti lämpösaastumisen vuoksi myös energian johtaminen lisättiin 

pilaantumisen määritelmään. Vaikka vedenalainen melu ei ollut GESAMP:n fokuksessa 

määritelmää laadittaessa, Wienin yleissopimuksen 31 artiklan yleisen tulkintasäännön va-

lossa voidaan argumentoida, että vedenalainen melu on UNCLOS:n 1 artiklassa tarkoitettua 

energian johtamista meriympäristöön, sillä ääni on fysiikan näkökulmasta energiaa.125 Esi-

tän, että tulkintaa tukee myös oikeustieteissä esitetty kanta, jonka mukaan UNCLOS on 

”elävä yleissopimus”, joka muuttuu ja mukautuu vastaamaan uusiin haasteisiin.126 Yksi 

näistä viime vuosikymmenten aikana esiin tulleista haasteista on vedenalainen melu.127 Li-

säksi UNCLOS:n pilaantumisen määritelmää voidaan tulkita varovaisuusperiaatteen va-

lossa128, jolloin voidaan argumentoida, että varovaisuusperiaatteen mukainen lähestymistapa 

puoltaa vedenalaisen melun katsomista UNCLOS:ssa säännellyksi energian johtamiseksi 

meriympäristöön. 

Myös UNCLOS:n 194 artiklan 1 ja 3 kohdan sanamuodot tukevat sitä tulkintaa, että laiva-

liikenteen aiheuttama vedenalainen melu on UNCLOS:ssa säännelty lähde, josta voi aiheu-

tua meriympäristön pilaantumista. UNCLOS:n 194 artiklan 1 kohdan mukaan valtiot ryhty-

vät kaikkiin kyseisen sopimuksen mukaisiin toimiin, joita eri lähteistä peräisin olevan me-

riympäristön pilaantumisen ehkäiseminen, vähentäminen ja valvominen edellyttää. Toimiin 

ryhdytään yhdessä tai erikseen sen mukaan kuin on tarkoituksenmukaista. Valtiot käyttävät 

mahdollisuuksiensa mukaan soveliaimpia käytettävissä olevia keinoja ja pyrkivät yhdenmu-

kaistamaan menettelytapojaan. Artiklan 1 kohdassa käytetty fraasi ”eri lähteistä peräisin 

oleva meriympäristön pilaantuminen” kääntyy englanninkielisessä versiossa muotoon ”pol-

lution of the marine environment from any source” eli vapaasti käännettynä meriympäristön 

 
125 Ks. Dotinga – Elferink 2000, s. 158, Markus – Sánchez 2018, s. 975–976 sekä Scott 2004, s. 6. Ks. myös 

Charney 1994, s. 886. 
126 Ks. Stephens 2016, s. 225–231.  
127 Ks. mm. Markus – Sánchez 2018, s. 971, 973, Pajala ym. 2016, s. 299 ja Firestone – Jarvis 2007, s. 109, 

113–114. 
128 Sage 2006, s. 370. 
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pilaantuminen mistä tahansa lähteestä. Artiklan 3 kohdassa vuorostaan todetaan, että toi-

mien, joihin XII osan määräysten mukaan ryhdytään, tulee kohdistua ”kaikkiin lähteisiin, 

joista aiheutuu meriympäristön pilaantumista”.129  

Pilaantumisen määritelmä koskee ainoastaan ihmisperäistä vedenalaista melua. Sen sijaan 

sillä ei ole väliä syntyykö melu tarkoituksella vai tarkoituksettomasti, ja näin ollen laivalii-

kenteen tarkoituksettomasti aiheuttama jatkuva vedenalainen melu voi aiheuttaa meriympä-

ristön pilaantumista. Laivaliikenteen aiheuttaman jatkuvan vedenalaisen melun on kuitenkin 

aiheutettava tosiasiallisesti tai todennäköisesti haittoja ollakseen UNCLOS:ssa tarkoitettua 

pilaantumista. Yleisesti katsotaan, että sellainen energian johtaminen, joka aiheuttaa vain 

vähäisiä haitallisia vaikutuksia, ei kuulu määritelmän piiriin. Pilaantumisen määritelmä ottaa 

huomioon myös sen, että usein täyttä tieteellistä varmuutta siitä, onko haittoja tosiasiallisesti 

aiheutunut tai onko sellainen todennäköistä, ei ole saatavissa. Haittojen ei ole nimittäin tar-

vinnut vielä ilmetä, vaan ollakseen pilaantumista haitat voivat olla myös todennäköisiä, eli 

niiden voidaan kohtuudella odottaa tapahtuvan. Määritelmän voidaan myös katsoa tarkoit-

tavan velvollisuutta toimia varoen eikä lykätä ehkäiseviä toimia olosuhteiden sellaisia vaa-

tiessa. Toisin sanoen määritelmän voidaan katsoa ilmentävän varovaisuusperiaatetta.130 Ku-

ten kohdassa 1.1 todetaan, vaikka laivaliikenteen aiheuttaman jatkuvan vedenalaisen melun 

tarkemmista vaikutuksista merieliöihin ei ole täyttä tieteellistä varmuutta, useiden julkaisui-

den mukaan tällä hetkellä varmaksi tiedetään kuitenkin se, vedenalaisella melulla voi olla 

haitallisia vaikutuksia merieliöihin ja jopa heikko ihmisperäinen vedenalainen melu voi ti-

lanteen mukaan aiheuttaa merkittäviä haitallisia vaikutuksia ekosysteemien toiminnalle.131 

Näin ollen voidaan argumentoida, että laivaliikenteen aiheuttama jatkuva vedenalainen melu 

tosiasiallisesti tai todennäköisesti vahingoittaa elollisia luonnonvaroja tai merellistä elämää. 

UNCLOS:n pilaantumisen määritelmä kattaa siten myös laivaliikenteen aiheuttaman veden-

alaisen melun.132  

Kuten edellä todetaan, UNCLOS:n 194 artiklan 1 kohdan mukaan valtiot ryhtyvät kaikkiin 

kyseisen sopimuksen mukaisiin toimiin, joita eri lähteistä peräisin olevan meriympäristön 

pilaantumisen ehkäiseminen, vähentäminen ja valvominen edellyttää. Tässä tarkoituksessa 

 
129 Ks. Markus – Sánchez 2018, s. 975–976. 
130 Dotinga – Elferink 2000, s. 159–161. 
131 Ks. mm. Pajala ym. 2016, s. 299 ja 303, CBD Subsidiary Body 2016, kohta Conclusions, Firestone – Jarvis 

2007, s. 111, Markus – Sánchez 2018, s. 971–972, Nolet 2017, s. 40, Slabbekoorn ym. 2010, s. 419–427, 

Meriläinen – Lindfors 2018, s. 18–19, HELCOM BSEP 167, s. 13–18 sekä Laamanen ym. 2021, s. 202–203. 
132 Ks. Markus – Sánchez 2018, s. 975–976, Dotinga – Elferink 2000, s. 159 ja Scott 2004, s. 6. 
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valtiot myös pyrkivät yhdenmukaistamaan menettelytapojaan. Artiklan 1 kohtaa on luettava 

yhdessä sen 3 kohdan kanssa, jonka mukaan toimien, joihin XII osan määräysten mukaan 

ryhdytään, tulee kohdistua kaikkiin lähteisiin, joista aiheutuu meriympäristön pilaantumista. 

Artiklan 3 kohdassa on kyse vahvasta velvoitteesta. Artiklan 3 kohta sisältää myös luettelon 

niistä toimista, joihin valtioiden tulee ryhtyä velvollisuuden täyttämiseksi. Luettelo on eri-

telty pilaantumislähteittäin, joita ovat muun muassa haitallisten aineiden, meriympäristössä 

toimivien laitteiden ja alusten aiheuttama pilaantuminen. Huomattavaa on, että luettelo ei 

ole tyhjentävä. Laivaliikenteen aiheuttaman vedenalaisen melun kannalta merkityksellinen 

on 194 artiklan 3 kohdan b alakohta, jonka mukaan toimilla tähdätään muun muassa alusten 

aiheuttaman pilaantumisen mahdollisimman tehokkaaseen vähentämiseen. Tähän liittyvät 

varsinkin toimet, joiden tarkoituksena on muun muassa tahallisten ja tahattomien päästöjen 

ehkäiseminen sekä alusten mallin, rakenteen, varusteiden, toiminnan ja miehityksen säänte-

leminen. Kunkin 194 artiklan 3 kohdan luettelossa mainitun lähteen osalta niistä toimista, 

joihin valtioiden tulee ryhtyä, säädetään tarkemmin UNCLOS:n XII osan 5 osastossa. Niistä 

toimista, joihin valtioiden tulee ryhtyä alusten aiheuttaman meren pilaantumisen johdosta, 

säädetään 211 artiklassa.133  

Koska UNCLOS:n 1 artiklan pilaantumisen määritelmä kattaa laivaliikenteen aiheuttaman 

vedenalaisen melun aiheuttaman pilaantumisen, koska 194 artiklan 3 kohdan mukaan toi-

mien tulee kohdistua kaikkiin pilaantumista aiheuttaviin lähteisiin ja koska 194 artiklan 1 

kohdan mukaan valtioiden tulee ryhtyä kaikkiin toimiin, joita pilaantumisen ehkäiseminen, 

vähentäminen ja valvominen edellyttää, valtioiden, mukaan lukien Suomen, tulee 194 artik-

lan 1 kohdan mukaan ryhtyä laivaliikenteen aiheuttaman vedenalaisen melun aiheuttaman 

pilaantumisen ehkäisemiseksi, vähentämiseksi ja valvomiseksi sekä pyrkiä tässä tarkoituk-

sessa yhdenmukaistamaan menettelytapojaan. Kyseessä on heikko velvoite, sillä toimiin 

ryhdytään sen mukaan kuin on tarkoituksenmukaista käyttäen mahdollisuuksien mukaan so-

veliaimpia käytettävissä olevia keinoja, ja ennen kaikkea menettelytapojen yhdenmukaista-

miseen tulee ainoastaan pyrkiä. Fraasin ”mahdollisuuksiensa mukaan soveliaimpia käytettä-

vissä olevia keinoja” englanninkielinen versio on kuvaavampi ”using for this purpose the 

best practicable means at their disposal and in accordance with their capabilities”, sillä siitä 

käy selkeästi ilmi, että valtiot hyödyntävät soveliaimpia niiden käytössä olevia keinoja ja 

että näitä keinoja käytetään valtioiden kykyjen mukaisesti. Se, että valtioiden tulee ryhtyä 

toimiin yksin tai yhdessä viittaa siihen, että valtioiden tulee tehdä yhteistyöstä soveliaimpien 

 
133 Ks. Dotinga – Elferink 2000, s. 160 ja Markus – Sánchez 2018, s. 975–976 ja Charney 1994, s. 886–887. 
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keinojen saattamiseksi sellaisten valtioiden käyttöön, joilla ei niitä ilman yhteistyötä olisi. 

UNCLOS:n 194 artiklan 1 ja 3 kohdan mukaista velvollisuutta täyttäessään valtioiden tulee 

ottaa huomioon myös 194 artiklan 4 kohta, jonka mukaan niiden tulee pidättäytyä toimies-

saan meriympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi, vähentämiseksi ja valvomiseksi häirit-

semästä aiheettomasti muiden valtioiden toimintaa näiden käyttäessä oikeuksiaan ja täyttä-

essä velvollisuuksiaan UNCLOS:n mukaisesti muun ohella valtion aluevesillä.134 

UNCLOS:n 194 artiklan 5 kohdassa todetaan, että XII osan mukaisesti tulee ryhtyä myös 

tarpeellisiin toimiin, joita tarvitaan harvinaisten tai herkästi vaurioituvien luonnonjärjestel-

mien sekä harvinaistuneiden, vaarantuneiden tai erittäin uhanalaisten lajien ja muiden me-

rielämän muotojen elinympäristön suojelemiseksi ja säilyttämiseksi. Kyseessä on vahva vel-

voite. Säännös voi olla relevantti myös vedenalaisen melun kohdalla, sillä se saattaa vaikut-

taa kyseisiin lajeihin ja sitä kautta ekosysteemeihin.135 Kuten edellä kohdassa 2.1 todetaan, 

kansainvälisen Punaisen listan mukaan Itämerellä tavattavista lajeista esimerkiksi ankerias 

on uusimman vuonna 2018 tehdyn arvion mukaan äärimmäisen uhanalainen ja pyöriäinen 

vuonna 2007 tehdyn arvion mukaan vaarantunut.136 Kansallisen Punaisen kirjan 2019 mu-

kaan Itämeressä tavattavista lajeista esimerkiksi harjus ja ankerias ovat äärimmäisen uhan-

alaisia, Itämeren lohi ja Jäämeren lohi ovat vaarantuneita, ja Itämerennorppa on silmälläpi-

dettävä laji.137 Suomen valtion tulee 194 artiklan 5 kohdan perusteella ryhtyä tarvittaviin 

toimiin muun muassa edellä mainittujen harvinaistuneiden, vaarantuneiden tai erittäin uhan-

alaisten lajien elinympäristön eli tässä tapauksessa Itämeren suojelemiseksi ja säilyttä-

miseksi. 

IMO perusti erityisen herkän merialueen eli PSSA-järjestelmän erityisen herkkien merialu-

eiden suojelemiseksi kansainväliseltä laivaliikenteeltä hyväksymällä vuonna 1991 päätös-

lauselman A.720(17).138 Järjestelmä on näin ollen itsessään varovaisuusperiaatteen mukai-

nen varotoimenpide.139 Järjestelmää kehitettiin edelleen päätöslauselmilla A.885(21) ja 

A.927(22).140 Nykyisin voimassa on vuonna 2005 hyväksytty päätöslauselma A.982(24) sel-

laisena kuin se on muutettuna vuonna 2015 hyväksytyllä päätöslauselmalla 

 
134 Ks. Dotinga – Elferink 2000, s. 160, Markus – Sánchez 2018, s. 975–976 ja Charney 1994, s. 886–887. 
135 Ks. Dotinga – Elferink 2000, s. 160. 
136 IUCN Red List: Anguilla anguilla ja Red List: Harbor Porpoise.  
137 Hyvärinen ym. 2019, s. 102, 554–555 ja 576. 
138 Prylipko 2014, s. 12. Ks. IMO Resolution A.720(17). 
139 Sage 2006, s. 382. 
140 Prylipko 2014, s. 12. Ks. IMO Resolution A.885(21) ja IMO Resolution A.927(22). 
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MEPC.267(68).141 Erityisen herkkä merialue eli PSSA on alue, joka tarvitsee erityistä suo-

jelua, koska sillä on ekologisesti, sosioekonomisesti, kulttuurisesti tai tieteellisesti merkittä-

viä ominaisuuksia ja koska nämä ominaisuudet saattavat olla haavoittuvia laivaliikenteen 

aiheuttamille vahingoille. Kullekin tunnistetulle haavoittuvuudelle hyväksytään yksi tai use-

ampi suojatoimenpide haavoittuvuuden tai uhan ehkäisemiseksi, vähentämiseksi tai poista-

miseksi.142  

Kuten edellä todetaan, IMO hyväksyi PSSA-aseman koko Itämerelle Venäjän aluevesiä lu-

kuun ottamatta päätöslauselmalla MEPC.136(53) vuonna 2005 Suomen, Tanskan, Viron, 

Saksan, Latvian, Liettuan, Puolan ja Ruotsin esityksestä.143 PSSA-asema perustettiin Itäme-

relle pääasiassa vähentämään vahinkotapahtumien, erityisesti öljyn tai muiden haitallisten 

aineiden vuotojen, aiheuttaman pilaantumisen riskiä.144 Hyväksyttyjä suojatoimenpiteitä 

ovat päätöslauselman MEPC.136(53) 2 liitteen mukaan kaistajako Bornholmsgatilla Tans-

kan aluevesillä ja Saksaan kuuluvan Rügenin saaren pohjoispuolella, kaistajaon muutokset 

Ruotsiin kuuluvan Gotlannin saaren alueella ja Tanskassa sijaitsevan Gedserin kaupungin 

eteläpuolella, syväväylä Gotlannin saaren eteläpuolella sekä kaksi aluetta, joita suositellaan 

vältettävän, eteläisellä Itämerellä Gotlannin saaren eteläpuolella.145 Suojatoimenpiteet eivät 

sinänsä koske vedenalaisen melun vähentämistä, mutta välillisesti ne vaikuttavat melun ja-

kautumiseen Itämerellä.  

PSSA-aseman perustaminen on osoitus siitä, että Itämeri on UNCLOS:n 194 artiklan 5 koh-

dassa tarkoitettu herkästi vaurioituva luonnonjärjestelmä, jonka suojelemiseksi ja säilyttä-

miseksi valtioiden, mukaan lukien Suomen, on ryhdyttävä tarpeellisiin toimiin.146 Seuraa-

vaksi kysymys kuuluu, mitkä toimet ovat tarvittavia Itämeren suojelemiseksi? Vastauksen 

osalta viitataan edellä UNCLOS:n 192 artiklan osalta todettuun. Tiivistettynä, Itämeren 

PSSA-aseman perustaneen päätöslauselman MEPC.136(53) 1 liitteen 2.1 kohdan mukaan 

yhden Itämeren avainlajin katoaminen voisi vakavasti haitata koko järjestelmän toimintaa.147 

Tämän vuoksi voidaan katsoa, että Itämeren avainlajien suojelu on olennaista Itämeren luon-

nonjärjestelmän suojelemiseksi. Kuten edellä todetaan, laivaliikenteen aiheuttamaa veden-

alaista melua koskevat toimenpiteet ovat olennaisia Itämeren avainlajien suojelemiseksi. 

 
141 Prylipko 2014, s. 12 ja Sage 2006, s. 382. 
142 IMO Resolution A.982(24), kohta 1.2. Ks. myös Scott 2004, s. 9–10. 
143 Prylipko 2014, s. 16.  
144 Prylipko 2014, s. 17. 
145 Ks. Resolution MEPC.136(53). 
146 Ks. Scott 2004, s. 9–10. 
147 Ks. Resolution MEPC.136(53). 
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Koska avainlajien suojelu on olennaista Itämeren meriekosysteemin suojelemiseksi ja koska 

tutkimukset osoittavat myös, että vedenalaisella melulla voi olla jopa merkittäviä haitallisia 

vaikutuksia ekosysteemien toimintaan148, voidaan argumentoida, että Itämeren suojele-

miseksi tarpeellisiin toimiin lukeutuvat myös laivaliikenteen aiheuttaman vedenalaisen me-

lun ehkäisemistä ja vähentämistä koskevat toimet. Näin ollen Suomen valtion tulee muiden 

valtioiden kanssa ryhtyä UNCLOS:n 194 artiklan 5 kohdan mukaan laivaliikenteen veden-

alaisen melun ehkäisemistä ja vähentämistä koskeviin toimiin Itämeren suojelemiseksi ja 

säilyttämiseksi. Kyseessä on näin ollen vahva velvoite myös suhteessa laivaliikenteen ai-

heuttamaan vedenalaiseen meluun liittyen.  

Scott esittää, että UNCLOS:n 194 artiklan 5 kohta on pantu täytäntöön PSSA-järjestelmän 

kautta. Scott toteaa, että tästä syystä ja koska PSSA-järjestelmää koskevan päätöslausel-

man149 2.2 kohdassa tunnistetaan erikseen, että muun muassa alusten tuottama ääni voi ai-

heuttaa pilaantumista, valtioiden tulee IMO:n kanssa niillä alueilla, joilla vedenalainen melu 

aiheuttaa tai todennäköisesti aiheuttaa vahinkoa merieliöille tai biodiversiteetille, perustaa 

PSSA-asema vedenalaisen melun vaikutusten vähentämiseksi.150  

UNCLOS:n 211 artiklan 1 kohdan mukaan valtiot laativat kansainvälisiä sääntöjä ja sään-

nöksiä alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemiseksi, vähentämiseksi ja valvo-

miseksi. Sääntöjä ja säännöksiä laaditaan toimivaltaisen kansainvälisen järjestön tai yleisen 

diplomaattikonferenssin välityksellä. Kyseessä on vahva velvoite yleisessä tarkastelussa. 

Koska UNCLOS:n 211 artiklan 1 kohdassa ei säädetä tarkemmin siitä, millaiseen alusten 

aiheuttamaan pilaantumiseen eli esimerkiksi ainepäästöistä kuten öljystä tai energiapääs-

töistä kuten vedenalaisesta melusta aiheutuvaan pilaantumiseen valtioiden tulee laatia kan-

sainvälisiä sääntöjä tai säännöksiä, velvollisuutta laatia kansainvälisiä sääntöjä ja säännöksiä 

nimenomaan laivaliikenteen aiheuttaman vedenalaisen melun aiheuttaman pilaantumisen 

ehkäisemiseksi, vähentämiseksi ja valvomiseksi säännöksestä ei kuitenkaan voida johtaa. 

Laivaliikenteen aiheuttaman vedenalaisen melun osalta kyseessä on oikeuksia luovasta sään-

nöksestä eli valtiot mukaan lukien Suomi, voivat laatia laivaliikenteen aiheuttamaa veden-

alaista melun aiheuttamaa pilaantumisen ehkäisemistä, vähentämistä ja valvomista koskevia 

kansainvälisiä sääntöjä ja säännöksiä toimivaltaisen kansainvälisen järjestön tai yleisen 

 
148 Ks. mm. Pajala ym. 2016, s. 303, CBD Subsidiary Body 2016, kohta Conclusions, Firestone – Jarvis 2007, 

s. 111, Markus – Sánchez 2018, s. 971–972 sekä Nolet 2017, s. 40. 
149 Ks. IMO Resolution A.982(24) ja Resolution MEPC.267(68). 
150 Scott 2004, s. 9-10. 
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diplomaattikonferenssin välityksellä. Alusten aiheuttaman pilaantumisen osalta toimivaltai-

nen järjestö on vuonna 1948 perustettu YK:n alainen kansainvälinen merenkulkujärjestö 

IMO151. IMO on laatinut vuonna 2014 alusten tuottaman vedenalaisen melun vähentämistä 

koskevan ohjeistuksen. Ohjeistus sisältää laivojen suunnittelijoille, rakentajille ja operaatto-

reille suunnattuja yleisiä suosituksia, jotka koskevat muun muassa propellien ja laivan run-

gon suunnittelua sekä aluksen nopeuden valintaa.152 Ohjeistusta tarkastellaan tarkemmin 

kohdassa 4.2.  

UNCLOS:n 211 artiklan 1 kohdan mukaan valtioiden tulee myös edistää, milloin tarkoituk-

senmukaista, sellaisten reittijärjestelmien käyttöönottoa, joiden tarkoituksena on vähentää 

meriympäristön pilaantumista mahdollisesti aiheuttavien onnettomuuksien vaaraa. Säännök-

sellä ei ole merkitystä laivaliikenteen aiheuttaman jatkuvan vedenalaisen melun osalta, sillä 

jatkuvan luonteensa vuoksi kyseinen melu ei voi syntyä onnettomuustilanteissa, vaikka reit-

tijärjestelmien käyttöönotto saattaisi muuten ollakin toimiva keino vedenalaisen melun vä-

hentämiseksi. UNCLOS:n 211 artiklan 2 kohdassa edellytetään, että valtiot säätävät lakeja 

ja antavat määräyksiä niiden lippua käyttävien tai niissä rekisteröityjen alusten aiheuttaman 

meren pilaantumisen ehkäisemiseksi, vähentämiseksi ja valvomiseksi. Kyseessä on vahva 

velvoite, ja lakien ja määräysten tulee olla vähintään yhtä tehokkaita kuin yleisesti hyväksy-

tyt kansainväliset säännöt ja säännökset, jotka on laadittu toimivaltaisessa kansainvälisessä 

järjestössä tai yleisessä diplomaattikonferenssissa. Määritelmä ”yhtä tehokkaita” tarkoittaa 

sitä, että kansallisten lakien ja määräysten tulee tarjota vähintään samantasoinen suoja kuin 

kansainväliset säännöt ja säännökset tarjoavat, mutta kansallisissa laeissa ja määräyksissä 

voidaan kuitenkin säätää myös korkeamman suojan tasosta153.  

Dotinga ja Elferink toteavat, että UNCLOS:n 211 artiklan 2 kohdan perustella lippuvalti-

olla154 eli tässä tapauksessa Suomella on ensisijainen velvollisuus varmistaa, etteivät suoma-

laisten alusten aiheuttama vedenalainen melu aiheuta pilaantumista.155 Huomionarvoista 

kuitenkin on, että UNCLOS:n 211 artiklan 2 kohdassa ei 1 kohdan tavoin säädetä tarkemmin 

siitä, millaiseen alusten aiheuttamaan pilaantumiseen, eli esimerkiksi ainepäästöistä kuten 

 
151 Markus – Sánchez 2018, s. 976, Dotinga – Elferink 2000, s. 162 ja Scott 2004, s. 7. 
152 Ks. IMO Guidelines 2014 sekä Laamanen 2016, s. 97. 
153 Ks. Dotinga – Elferink 2000, s. 163, Fanø 2019, s. 136 ja Scott 2004, s. 7. 
154 Ks. aluksen kansallisuuden määräytymisestä Suomessa merilaki (15.7.1994/674). Lain 1 luvun 1 pykälän 

mukaan alus on suomalainen ja oikeutettu käyttämään Suomen lippua, jos Suomen kansalainen tai suomalainen 

oikeushenkilö omistaa enemmän kuin kuusikymmentä prosenttia aluksesta. Liikenne- ja viestintävirasto voi 

myös hyväksyä aluksen suomalaiseksi tietyin pykälässä säädetyin edellytyksin. 
155 Ks. Dotinga – Elferink 2000, s. 163. 
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öljystä tai energiapäästöistä kuten vedenalaisesta melusta, aiheutuvaan pilaantumiseen val-

tioiden tulee säätää lakeja ja antaa määräyksiä. Tästä syystä riittää, että valtiot Suomi mu-

kaan lukien säätävät lakeja ja antavat määräyksiä ainakin jonkin tällaisen pilaantumisen 

osalta, jolloin vahvaa velvoitetta säätää lakeja ja antaa määräyksiä nimenomaan laivaliiken-

teen aiheuttaman vedenalaisen melun pilaantumisen ehkäisemiseksi, vähentämiseksi ja val-

vomiseksi ei ole. Valtiot Suomi mukaan lukien voivat säätää lakeja ja antaa määräyksiä nii-

den lippua käyttävien tai niissä rekisteröityjen alusten aiheuttaman vedenalaisen melun ai-

heuttaman pilaantumisen ehkäisemiseksi, vähentämiseksi ja valvomiseksi, eli kyse on oi-

keuksia luovasta säännöksestä laivaliikenteen aiheuttaman vedenalaisen melun yhteydessä.  

UNCLOS:n 211 artiklan 3 kohta koskee rantavaltioiden lainsäätämisoikeutta niiden sisäisten 

aluevesien ja satamien osalta ja 4 kohta ulkoisten aluevesien eli aluemerien osalta. UN-

CLOS:n 211 artiklan 3 kohdassa todetaan, että valtiot, jotka asettavat meriympäristön pi-

laantumista ehkäistäkseen, vähentääkseen tai valvoakseen ulkomaisille aluksille erityisvaa-

timuksia, julkaisevat asianmukaisesti nämä vaatimukset ja ilmoittavat niistä toimivaltaiselle 

kansainväliselle järjestölle. Säännöksen mukaiset erityisvaatimukset voivat koskea alusten 

saapumista rantavaltioiden satamiin tai sisäisille aluevesille tai alusten käymistä niiden ran-

nikon ulkopuolella sijaitsevissa ulkosatamissa. Säännös on kirjoitettu siten, että rantavalti-

oilla ei ole velvollisuutta säätää lakeja tai määräyksiä vaan kyse on oikeudesta tehdä niin eli 

kyse on oikeuksia luovasta säännöksestä. Rantavaltioiden tulee oikeutta käyttäessään huo-

mioida UNCLOS:n 211 artiklan 3 kohdan mukaisesti se, että artikla ei heikennä aluksen 

jatkuvaa oikeutta viattomaan kautta kulkuun. Koska pilaantumisen määritelmä sisältää myös 

laivaliikenteen aiheuttaman vedenalaisen melun aiheuttaman pilaantumisen, UNCLOS:n 

211 artiklan 3 kohta luo rantavaltioille, mukaan lukien Suomelle, oikeuden asettaa eritys-

vaatimuksia ulkomaisille aluksille rantavaltioiden sisäisillä aluevesillä ehkäistäkseen, vä-

hentääkseen tai valvoakseen ulkomaisten alusten aiheuttaman vedenalaisen melun aiheutta-

maa pilaantumista. Kyse on siis myös laivaliikenteen aiheuttaman vedenalaisen melun osalta 

oikeuksia luovasta säännöksestä. Suomi voisi esimerkiksi edellyttää ulkomaisia aluksia vä-

hentämään vauhtiaan tietyillä aluevesien osioilla melupäästöjen vähentämiseksi.156 

UNCLOS:n 211 artiklan 4 kohdan mukaan rantavaltiot voivat hyväksyä aluemerellään la-

keja ja määräyksiä, joilla ehkäistään, vähennetään ja valvotaan ulkomaisten alusten 

 
156 Ks. Fanø 2019, s. 136 ja Dotinga – Elferink 2000, s. 163. 
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aiheuttamaa meren pilaantumista. Tämä koskee muun muassa viattomassa kauttakulussa157 

olevia aluksia. Rantavaltion oikeudesta kyseisen lainsäädännön hyväksymiseen säädetään 

myös UNCLOS:n 21 artiklassa, jonka mukaan rantavaltio voi hyväksyä UNCLOS:n ja mui-

den kansainvälisen oikeuden sääntöjen mukaisia lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat via-

tonta kauttakulkua aluemerellä ja jotka liittyvät muun muassa meriliikenteen sääntelyyn, 

meren elollisten luonnonvarojen säilyttämiseen ja rantavaltion ympäristön suojeluun sekä 

ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseen, vähentämiseen ja valvontaan. UNCLOS:n 211 ar-

tiklan 4 kohdassa ja 21 artiklassa on kyse oikeuksia luovista säännöksistä. UNCLOS:n 211 

artiklan 4 kohdan ja 21 artiklan mukaista oikeutta käyttäessään rantavaltioiden tulee ottaa 

huomioon UNCLOS:n 211 artiklan 4 kohdassa ja 24 artiklassa säädetty, jonka mukaan lait 

ja määräykset eivät saa haitata ulkomaisten alusten viatonta kauttakulkua. Lisäksi 21 artiklan 

2 kohdan mukaan lait ja määräykset eivät voi koskea ulkomaisten alusten mallia, rakennetta, 

miehistöä tai varusteita, paitsi jos niillä saatetaan voimaan yleisesti hyväksyttyjä kansainvä-

lisiä sääntöjä tai määräyksiä. Myös UNCLOS:n 22 artikla on olennainen, sillä sen mukaan 

rantavaltiot voivat vaatia, että viattomassa kauttakulussa olevat ulkomaiset alukset noudat-

tavat sen aluemerellä niitä merireittejä ja reittijakojärjestelyjä, jotka se on osoittanut tai mää-

rännyt alusten kauttakulun sääntelemiseksi, milloin merenkulun turvallisuus sitä edellyt-

tää.158 

Koska pilaantumisen määritelmä sisältää myös laivaliikenteen aiheuttaman vedenalaisen 

melun aiheuttaman pilaantumisen, UNCLOS:n 211 artiklan 4 kohta ja 21 artikla luovat ran-

tavaltioille, mukaan lukien Suomelle, oikeuden hyväksyä lakeja ja määräyksiä ulkomaisten 

alusten aiheuttaman vedenalaisen melun aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemiseksi, vähen-

tämiseksi ja valvomiseksi rantavaltioiden aluemerillä. Suomi voi samalla tavoin kuin sisäis-

ten aluevesiensä osalta säätää aluemertaan koskevia lakeja tai määräyksiä, jotka edellyttävät 

ulkomaisia aluksia esimerkiksi vähentämään vauhtiaan tietyillä aluemerien osioilla. Sen si-

jaan rantavaltiot eivät voi säätää sellaisia lakeja tai määräyksiä, jotka koskevat esimerkiksi 

laivan propellien suunnittelua, ellei säännöksellä saateta voimaan yleisesti hyväksyttyjä kan-

sainvälisiä sääntöjä tai määräyksiä. Yleisesti hyväksytyillä kansainvälisillä säännöillä ja 

 
157 UNCLOS:n II osan 3 osaston 17 ja 19 artiklan mukaan kaikkien valtioiden aluksilla on oikeus viattomaan 

kauttakulkuun aluemerellä eli sellaiseen kauttakulkuun, joka ei uhkaa rantavaltion rauhaa, yleistä järjestystä 

tai turvallisuutta. Viattoman kauttakulun on myös tapahduttava UNCLOS:n ja muiden kansainvälisen oikeuden 

sääntöjen mukaisesti. Kauttakululla tarkoitetaan 18 artiklan mukaan purjehdusta aluemerellä, jonka tulee ta-

pahtua keskeytyksettä ja viivyttelemättä ja jonka tarkoituksena on joko kulkea sen läpi käymättä sisäisillä alue-

vesillä tai sisäisten aluevesien ulkopuolella sijaitsevassa ulkosatamassa; tai mennä sisäisille aluevesille tai pois-

tua niiltä tai käydä ulkosatamassa. 
158 Ks. Dotinga – Elferink 2000, s. 163, Sage 2006, s. 363–366 ja Scott 2004, s. 16. 
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määräyksillä viitataan joko kansainvälisissä yleissopimuksissa sovittuihin tai tapaoikeudesta 

ilmeneviin säännöksiin ja määräyksiin. Myös oikeudellisesti sitomattomia määräyksiä eli 

sellaisia, joita löytyy esimerkiksi IMO:n suosituksista, voidaan hyödyntää, mikäli ne ovat jo 

yleisesti käytössä olevia käytäntöjä.159  

Muita laivaliikenteen aiheuttaman jatkuvan vedenalaisen melun kannalta olennaisia yleisiä 

velvoitteita UNCLOS:n XII osassa ovat 2 osaston maailmanlaajuista ja alueellista yhteis-

työtä koskevat 197, 200 ja 201 artikla sekä 4 osaston seurantaa ja ympäristön tilan arviointia 

koskeva 204 artikla. UNCLOS:n 197 artikla luo oikeuden kansainvälisten säännösten ja suo-

situsten laatimiselle meriympäristön suojelemiseksi ja säilyttämiseksi laivaliikenteen aiheut-

taman jatkuvan vedenalaisen melun aiheuttamalta pilaantumiselta. Artiklan mukaan valtiot 

laativat yhteistyössä joko maailmanlaajuisesti tai milloin tarkoituksenmukaista alueellisesti 

UNCLOS:n mukaisia kansainvälisiä sääntöjä, säännöksiä ja menettelytapasuosituksia me-

riympäristön suojelemiseksi ja säilyttämiseksi, kysymykseen tulevat alueelliset erityispiir-

teet huomioon ottaen. Kyseessä on vahva velvoite, mutta koska artiklassa ei täsmennetä tar-

kemmin sitä, mitä säännösten ja suositusten tulee koskea, kyseessä on ainoastaan oikeuksia 

luova säännös laivaliikenteen aiheuttaman vedenalaisen melun osalta. Valtiot mukaan lukien 

Suomi voivat laatia yhteistyössä kansainvälisiä sääntöjä, säännöksiä ja menettelytapasuosi-

tuksia meriympäristön suojelemiseksi ja säilyttämiseksi laivaliikenteen aiheuttaman veden-

alaisen melun vaikutuksilta. Huomattavaa on, että UNCLOS:n säännökset tulee ottaa huo-

mioon mahdollista uutta laivaliikenteen vedenalaista melua koskevaa kansainvälistä säänte-

lyä kehitettäessä.160  

UNCLOS:n 200 artiklan ensimmäisen virkkeen mukaan valtioiden tulee toimia yhteistyössä 

suoraan tai toimivaltaisten kansainvälisten järjestöjen välityksellä selvitysten tekemiseksi, 

tutkimusohjelmien toteuttamiseksi ja meriympäristön pilaantumista koskevien tietojen vaih-

don edistämiseksi. Kyseessä on yleisessä tarkastelussa vahva velvoite, mutta koska säännök-

sessä ei täsmennetä tarkemmin sitä, mihin päästölähteisiin selvitysten, tutkimusohjelmien ja 

tietojen vaihdon tulee liittyä eikä säädetä niitä koskemaan kaikkia lähteitä, suhteessa laiva-

liikenteen aiheuttamaan vedenalaiseen meluun säännös luo sen sijaan oikeuden. Selvitykset, 

tutkimusohjelmat ja tietojen vaihto voivat koskea laivaliikenteen aiheuttamaa vedenalaista 

melua, mutta velvollisuutta tähän ei ole. UNCLOS:n 200 artiklan toisen virkkeen mukaan 

valtioiden tulee pyrkiä osallistumaan aktiivisesti alueellisiin ja maailmanlaajuisiin 

 
159 Ks. Dotinga – Elferink 2000, s. 163 ja Sage 2006, s. 363–376. 
160 Ks. Firestone – Jarvis 2007, s. 123, Markus – Sánchez 2018, s. 975–976 ja Nolet 2017, s. 45. 
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ohjelmiin, joilla hankitaan tietoja pilaantumisen luonteen ja laajuuden, pilaantumiskohteiden 

sekä pilaantumisen leviämisreittien, vaaratekijöiden ja torjuntamenetelmien selvittämiseksi. 

Koska säännöksessä käytetään verbiä pyrkiä, kyse on heikosta velvoitteesta. Niin kuin sa-

maisen artiklan ensimmäisen virkkeen osalta myös toisessa virkkeessä ei täsmennetä sitä, 

että ohjelmien tulisi koskea nimenomaan laivaliikenteen aiheuttamaa vedenalaista melua tai 

kaikkia päästölähteitä, minkä vuoksi säännös luo oikeuden suhteessa laivaliikenteen aiheut-

tamaan vedenalaiseen meluun. Ohjelmilla voidaan hankkia tietoja laivaliikenteen aiheutta-

man vedenalaisen melun aiheuttaman pilaantumisen luonteen ja laajuuden, pilaantumiskoh-

teiden, pilaantumisen leviämisreittien, vaaratekijöiden ja torjuntamenetelmien selvittä-

miseksi.   

UNCLOS:n 201 artikla sisältää vahvan velvoitteen, jonka mukaan valtiot määrittävät 200 

artiklan mukaisesti hankittujen tietojen perusteella asianmukaiset tieteelliset perusteet, joi-

den avulla laaditaan sääntöjä, säännöksiä ja menettelytapasuosituksia pilaantumisen ehkäi-

semiseksi, vähentämiseksi ja valvomiseksi. Valtiot määrittävät tieteelliset perusteet yhteis-

työssä keskenään tai toimivaltaisten kansainvälisten järjestöjen välityksellä. Jälleen edellä 

200 artiklaa käsittelevässä osiossa mainitun perusteen mukaisesti kyseessä on laivaliiken-

teen aiheuttaman vedenalaisen melun osalta oikeuksia luova säännös. Valtiot mukaan lukien 

Suomi voivat yhteistyössä määrittää laivaliikenteen aiheuttamaan vedenalaiseen meluun liit-

tyen tieteelliset perusteet.  

UNCLOS:n 204 artiklan 1 kohdan mukaan valtiot pyrkivät suoraan tai toimivaltaisten kan-

sainvälisten järjestöjen välityksellä havainnoimaan, mittaamaan, arvioimaan ja analysoi-

maan hyväksytyillä tieteellisillä menetelmillä meriympäristön pilaantumisvaaraa tai pilaan-

tumisen seurauksia. Koska säännöksessä käytetään verbiä pyrkiä, kyseessä on heikko vel-

voite. Kuten edellä, säännöksen epätarkkuudesta johtuen pilaantumisvaaran tai pilaantumi-

sen seurausten havainnointi, mittaaminen, arvioiminen ja analysoiminen voi koskea myös 

laivaliikenteen aiheuttaman vedenalaisen melun aiheuttamaa pilaantumisvaaraa tai pilaantu-

misen seurauksia, mutta velvollisuutta tähän ei ole. Artiklan 2 kohdan mukaan valtioiden 

tulee seurata erityisesti sellaisen toiminnan vaikutuksia, jonka ne sallivat tai jota ne itse har-

joittavat, jotta ne voivat määrittää, aiheutuuko siitä todennäköisesti meriympäristön pilaan-

tumista. Kyseessä on vahva velvoite. Valtioiden tulee siis seurata laivaliikenteen vaikutuk-

sia, jotta ne voivat määrittää, aiheutuuko siitä todennäköisesti pilaantumista. Näin ollen val-

tioiden mukaan lukien Suomen tulee seurata myös laivaliikenteen aiheuttamaa vedenalaista 
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melua, jotta ne voivat määrittää, aiheutuuko siitä todennäköisesti pilaantumista. Kyse on 

vahvasta velvoitteesta myös laivaliikenteen aiheuttaman vedenalaisen melun osalta. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että suurin osa UNCLOS:n säännöksistä luo laivaliikenteen 

aiheuttamaan vedenalaiseen meluun liittyen oikeuksia velvollisuuksien sijaan. UNCLOS:sta 

voidaan johtaa laivaliikenteen aiheuttamaan vedenalaiseen meluun liittyen yksi uhanalaisia 

lajeja ja herkästi vaurioituvan luonnonjärjestelmien suojelua koskeva vahva velvoite 194 

artiklan 5 kohdasta, jonka mukaan Suomen valtion tulee ryhtyä laivaliikenteen aiheuttaman 

vedenalaisen melun ehkäisemistä ja vähentämistä koskeviin toimiin Itämeren suojelemiseksi 

ja säilyttämiseksi. UNCLOS:sta voidaan johtaa myös yksi laivaliikenteen aiheuttaman ve-

denalaisen melun seurantaa koskeva vahva velvoite 204 artiklan 2 kohdasta, jotta voidaan 

määrittää, aiheutuuko laivaliikenteen aiheuttamasta vedenalaisesta melusta todennäköisesti 

pilaantumista. Kolmen velvollisuuden lisäksi UNCLOS:sta voidaan johtaa yhdeksän oi-

keuksia luovaa säännöstä (192 artikla, 197 artikla, 200 artikla, 201 artikla, 204 artiklan 1 

kohta sekä 211 artiklan 1–4 kohdat). Oikeuksia luovat säännökset koskevat meriympäristön 

suojelua ja säilyttämistä, kansainvälisten sääntöjen, säännösten ja menettelytapasuositusten 

laatimista, tieteellisten perusteiden laatimista sekä tutkimusohjelmia, selvityksiä ja tietojen 

vaihtoa, pilaantumisvaaran tai pilaantumisen seurausten havainnointia, mittaamista, arvioin-

tia ja analysoimista sekä lakien säätämistä ja määräysten antamista.  

3.3 YK:n biodiversiteettisopimus laivaliikenteen Suomen aluevesillä aiheutta-

man vedenalaisen melun näkökulmasta 

Vedenalaista melua voidaan käsitellä myös Suomen ja EU:n ratifioiman YK:n biodiversi-

teettisopimuksen puitteissa.161 Sopimuksen 1 artiklan mukaan YK:n biodiversiteettisopi-

muksen tavoitteena on biologisen monimuotoisuuden suojelu, sen osien kestävä käyttö sekä 

perintöaineksen käytöstä saadun hyödyn oikeudenmukainen ja tasapuolinen jako. Biologi-

sella monimuotoisuudella tarkoitetaan sopimuksen 2 artiklan mukaan kaikkiin, kuten meri- 

tai muuhun vesiperäiseen ekosysteemiin tai ekologiseen kokonaisuuteen, kuuluvien elävien 

eliöiden vaihtelevuutta. Ekosysteemi tarkoittaa sitä dynaamista kokonaisuutta, jossa kasvi, 

eläin ja pieneliöyhteisöt toimivat elottomassa ympäristössään toiminnallisena yksikkönä. 

Biologisen monimuotoisuuden käsite viittaa siis sekä elottomaan luontoon että luontoon si-

sältyviin eliöihin. Luonnon monimuotoisuutta voidaan siten käyttää synonyymina 

 
161 Ks. Firestone – Jarvis 2007, s. 134–135, Markus – Sánchez 2018, s. 981–982, Scott 2004, s. 12–14 sekä 

CBD: List of Parties. 
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biologisen monimuotoisuuden kanssa. Biologisen monimuotoisuuden käsite ei sisällä mi-

tään kannanottoa sen arvosta ihmisille vaan se on itsessään turvaamiskohde.162  

YK:n biodiversiteettisopimuksen määräykset velvoittavat sen 4 artiklan mukaisesti kaikkia 

sopimuspuolia biologisen monimuotoisuuden osien osalta kunkin sopimuspuolen kansalli-

sen lainkäyttövallan alueella sekä sopimuspuolten lainkäyttövallan tai valvonnan alaisuu-

dessa toteutettavan tuotannon ja toimintojen osalta niin asianomaisen sopimuspuolen kan-

sallisen lainkäyttövallan alaisilla alueilla kuin sen ulkopuolisilla alueilla, ellei muiden valti-

oiden oikeuksista muuta johdu eikä YK:n biodiversiteettisopimuksessa nimenomaan toisin 

määrätä. YK:n biodiversiteettisopimuksen 1, 2 ja 4 artiklojen mukaan YK:n biodiversiteet-

tisopimus koskee siis muun muassa meriekosysteemien biologisen monimuotoisuuden suo-

jelua Suomen aluevesillä Suomen valtion lainkäyttövallan tai valvonnan alaisuudessa toteu-

tettavan tuotannon ja toimintojen, kuten laivaliikenteen, osalta. Kuten kohdassa 1.1 esite-

tään, vedenalaisella melulla voi olla haitallisia vaikutuksia merieliöihin, minkä lisäksi tutki-

mukset osoittavat, että vedenalaisella melulla voi olla jopa merkittäviä haitallisia vaikutuksia 

ekosysteemien toiminnalle163. Edellä sanotun ja tarkemmin kohdassa 3.2 esitettyjen perus-

teiden mukaisesti on perusteltua esittää, että biologisen monimuotoisuuden suojelulla viita-

taan myös Itämeren meriekosysteemin biologisen monimuotoisuuden suojeluun laivaliiken-

teen aiheuttaman vedenalaisen melun aiheuttamilta vaikutuksilta. Päätelmää tukee se, että 

YK:n biodiversiteettisopimuksen sopimuspuolten konferenssi on käsitellyt vedenalaista me-

lua kattavasti kokouksissaan, kuten kohdassa 4.4 tarkemmin käsitellään.  

Laivaliikenteen aiheuttaman vedenalaisen melun osalta huomionarvoista on myös se, että 

YK:n biodiversiteettisopimuksen johdannossa todetaan, että biologisen monimuotoisuuden 

merkittävän vähenemisen tai häviön uhatessa varmistettujen tieteellisten todisteiden puuttu-

mista ei tulisi käyttää syynä uhan torjumiseen tai sen vaikutusten vähentämiseen tähtäävien 

toimenpiteiden lykkäämiseen. Tätä varovaisuusperiaatetta ilmentävää ohjaavaa velvoitetta 

voidaan käyttää hyödyksi sopimusta tulkittaessa.164 YK:n biodiversiteettisopimuksen mää-

ritelmä lukeutuu kohdassa 2.2 esitellystä kolmesta kategoriasta ensimmäiseen kaikista sup-

peimpaan, jonka mukaan tieteellinen epävarmuus ei oikeuta toimimattomuutta. 

 
162 Ks. Kokko 2017, s. 104 sekä Firestone – Jarvis 2007, s. 134–135. 
163 Ks. mm. Pajala ym. 2016, s. 299 ja 303, CBD Subsidiary Body 2016, kohta Conclusions, Firestone – Jarvis 

2007, s. 111, Markus – Sánchez 2018, s. 971–972, Nolet 2017, s. 40, Slabbekoorn ym. 2010, s. 419–427, 

Meriläinen – Lindfors 2018, s. 18–19, HELCOM BSEP 167, s. 13–18 sekä Laamanen ym. 2021, s. 202–203. 
164 Ks. KOM (2000) 1 lopull., s. 9–11. 
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Toimenpiteet ovat tällöin sallittuja, mutta eivät pakollisia.165 Lisäksi YK:n biodiversiteetti-

sopimuksen varovaisuusperiaatteen määritelmässä viitataan merkittävään vähenemiseen tai 

häviön uhkaan, mikä nostaa periaatteen soveltamiskynnystä.  

Lisäksi huomioon tulee ottaa se, että YK:n biodiversiteettisopimuksen 22 artiklan 2 kohdan 

mukaan sopimuspuolet täytäntöönpanevat yleissopimusta merellisen ympäristön osalta ot-

taen huomioon valtioiden merioikeudesta johtuvat oikeudet ja velvoitteet. Toisin sanoen so-

pimuspuolten tulee ottaa huomioon UNCLOS:n säännökset YK:n biodiversiteettisopimuk-

sen mukaisia velvoitteita täyttäessään. Tämä tarkoittaa sitä, ettei YK:n biodiversiteettisopi-

muksen perusteella voida säätää sellaista lainsäädäntöä tai tehdä sellaisia toimenpiteitä, jotka 

eivät ole UNCLOS:ssa sallittuja. Näin ollen lait ja määräykset eivät voi koskea esimerkiksi 

ulkomaisten alusten mallia tai rakennetta, ellei niillä saatetaan voimaan yleisesti hyväksyt-

tyjä kansainvälisiä sääntöjä tai määräyksiä.166 Sopimuksen tavoitteita täsmennetään YK:n 

biodiversiteettisopimuksen 6–20 artiklojen aineellisissa säännöksissä, jotka koostuvat lä-

hinnä sopimuspuolten kansallisen tason oikeuksista ja velvollisuuksista.167  

Sopimuksen 6 artikla sisältää yleiset toimenpiteet suojelun ja kestävän käytön kannalta. 

Säännöksen a alakohdan mukaan kunkin sopimuspuolen tulee kehittää kansallisia biologisen 

monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategioita, suunnitelmia ja ohjelmia tai 

muuntaa nykyisiä strategioita, suunnitelmia tai ohjelmia tähän tarkoitukseen. Artiklan b ala-

kohdan mukaan sopimuspuolten tulee sisällyttää biologisen monimuotoisuuden suojelu ja 

kestävä käyttö yhteiskunnan eri sektoreiden sisäisiin ja niiden välisiin suunnitelmiin, ohjel-

miin ja toimintaperiaatteisiin. Imperatiivista huolimatta 6 artikla on luokiteltu heikkoihin 

velvoitteisiin, sillä sopimuspuolten tulee tehdä kyseiset toimet erityisolosuhteidensa ja val-

miuksiensa mukaisesti. Lisäksi sopimuspuolten tulee tehdä artiklan b kohdan mukaiset toi-

met mahdollisuuksiensa mukaan ja soveltuvin osin.  

Koska biologisen monimuotoisuuden suojelulla tarkoittaa biologisen monimuotoisuuden 

suojelua myös laivaliikenteen aiheuttaman vedenalaisen melun aiheuttamilta vaikutuksilta, 

YK:n biodiversiteettisopimuksen 6 artikla soveltuu myös laivaliikenteen aiheuttamaan ve-

denalaiseen meluun. Säännös on kuitenkin epätarkka sen osalta, mitä toimenpiteitä edelly-

tetään siinä asetetun heikon velvoitteen täyttämiseksi, joten velvollisuutta siihen, että 

 
165 Ks. luokituksesta Dotinga – Elferink 2000, s. 161 ja Sands 2003, s. 267 ja 272–273. 
166 Dotinga – Elferink 2000, s. 168 ja Firestone – Jarvis 2007, s. 135. 
167 CBD Secretariat 2002, s. xvii ja Kiss – Shelton 2007, s. 180. 
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artiklassa määritetyt toimenpiteet koskisivat nimenomaan laivaliikenteen aiheuttamaa ve-

denalaista melua ja sen vaikutuksia, ei ole. Sopimuspuolet Suomi mukaan lukien voivat ke-

hittää strategioita, suunnitelmia ja ohjelmia tai muuntaa nykyisiä strategioita, suunnitelmia 

ja ohjelmia koskemaan biologisen monimuotoisuuden suojelua laivaliikenteen aiheuttamalta 

vedenalaiselta melulta. Sisällyttäessään biologisen monimuotoisuuden suojelun yhteiskun-

nan eri sektoreiden sisäisiin ja niiden välisiin suunnitelmiin, ohjelmiin ja toimintaperiaattei-

siin sopimuspuolet voivat kyseisissä suunnitelmissa, ohjelmissa ja toimintaperiaatteissa ot-

taa huomioon laivaliikenteen aiheuttaman vedenalaisen melun ja sen vaikutukset. Kyseessä 

on näin ollen oikeuksia luovasta säännöksestä suhteessa laivaliikenteen aiheuttamaan veden-

alaiseen meluun.  

YK:n biodiversiteettisopimuksen 7 artiklan a kohdassa todetaan, että kunkin sopimuspuolen 

tulee erityisesti 8–10 artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden osalta selvittää suojelun ja kestä-

vän käytön kannalta tärkeät biologisen monimuotoisuuden osat. Tässä tarkoituksessa kunkin 

sopimuspuolen tulee ottaa huomioon I liitteen viitteellisen luettelon alueet. Kyseessä on 

heikko velvoite, sillä sopimuspuolten tulee tehdä tämä mahdollisuuksien mukaan ja sovel-

tuvin osin. Kyseessä on kuitenkin jokaista sopimuspuolta erikseen koskeva velvollisuus, 

sillä säännöksessä viitataan kuhunkin sopimuspuoleen kaikkien sopimuspuolten sijasta. Tär-

keitä biologisen monimuotoisuuden osia ovat I liitteen mukaan muun muassa sellaiset 

ekosysteemit ja elinympäristöt, joissa on runsaasti monimuotoisuutta tai uhanalaisia lajeja, 

jotka ovat muuttaville lajeille tarpeellisia tai jotka ovat edustavia tai ainutlaatuisa. Lajeista 

ja yhteisöistä tärkeitä biologisen monimuotoisuuden osia ovat muun muassa uhanalaiset lajit 

tai ilmentäjälajit. Kuten kohdassa 3.2 todetaan, Itämeri on tunnistettu erityistä suojelua tar-

vitsevaksi alueeksi PSSA-järjestelmän piirissä, ja sitä koskevassa päätöslauselmassa tode-

taan, että Itämeren rannikkobiotoopeille ominaisia ovat useat uhanalaiset vesieliöt ja maan-

päälliset eläimet.168 Edellä sanottu huomioon ottaen voidaan katsoa, että Itämeri ja sen uhan-

alaiset merieliöt sekä ilmentäjälajit, kuten pyöriäinen, kirjohylje, harmaahylje ja Itämeren-

norppa169, ovat YK:n biodiversiteettisopimuksen 7 artiklan mukaisia tärkeitä biologisen mo-

nimuotoisuuden osia. 

YK:n biodiversiteettisopimuksen 7 artiklan c kohdan mukaan sopimuspuolten tulee selvittää 

tuotannot ja toiminnot, joilla on tai saattaa olla merkittävä haitallinen vaikutus biologisen 

monimuotoisuuden suojeluun ja järjestää vaikutusten seuranta. Sopimuspuolten tulee myös 

 
168 Ks. Resolution MEPC.136(53). 
169 Ks. Sonne ym. 2020, kohta 1. Introduction.  
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artiklan d kohdan mukaan ylläpitää ja jäsentää jonkun menetelmän avulla edellä a ja c koh-

dassa tarkoitetuilla selvityksillä ja seurannalla saatua tietoa. Myös kyseiset säännökset ovat 

heikkoja velvoitteita, sillä sopimuspuolten tulee tehdä säännöksissä asetetut toimet mahdol-

lisuuksien mukaan ja soveltuvin osin. Tutkimukset osoittavat, vedenalainen melu saattaa ai-

heuttaa jopa merkittäviä haitallisia vaikutuksia ekosysteemeille170. Tämä ja kohdassa 1.1 

esitetyt muut seikat huomioon ottaen ja YK:n biodiversiteettisopimuksessa mainitun varo-

vaisuusperiaatteen valossa on perusteltua esittää, että laivaliikenteen aiheuttamalla veden-

alaisella melulla saattaa olla merkittävä haitallinen vaikutus biologisen monimuotoisuuden 

suojeluun. Näin ollen sopimuspuolten mukaan lukien Suomen tulee mahdollisuuksien mu-

kaan ja soveltuvin osin järjestää laivaliikenteen aiheuttaman vedenalaisen melun vaikutusten 

seuranta. YK:n biodiversiteettisopimuksen 7 artiklan c kohdassa on kyse heikosta velvoit-

teesta myös laivaliikenteen aiheuttaman vedenalaisen melun yhteydessä.  

YK:n biodiversiteettisopimuksen 8 artiklassa säädetään toimenpiteistä, joita sopimuspuolten 

tulee tehdä in situ -suojelun osalta. In situ -suojelulla tarkoitetaan 2 artiklan mukaan ekosys-

teemien ja luontaisten elinympäristöjen suojelua sekä lajien säilyttämistä ja elvyttämistä nii-

den luonnollisessa ympäristössä. Sopimuksen 8 artiklan k kohdan mukaan kunkin sopimus-

puolen tulee, mahdollisuuksien mukaan ja soveltuvin osin, kehittää tai ylläpitää tarvittavaa 

lainsäädäntöä ja/tai muita säänteleviä määräyksiä uhanalaisten lajien ja populaatioiden suo-

jelemiseksi. Säännös on kirjoitettu hyödyntäen imperatiivia, mutta koska toimet tulee tehdä 

mahdollisuuksien mukaan ja soveltuvin osin, kyseessä on heikko velvoite. Kyseessä on kui-

tenkin jokaista sopimuspuolta erikseen koskeva velvollisuus, sillä säännöksessä viitataan 

kuhunkin sopimuspuoleen kaikkien sopimuspuolten sijasta.  Kansainvälisen Punaisen listan 

mukaan Itämerellä tavattavista lajeista esimerkiksi ankerias on uusimman vuonna 2018 teh-

dyn arvion mukaan äärimmäisen uhanalainen171. Kansallisen Punaisen kirjan 2019 mukaan 

Itämeressä tavattavista lajeista esimerkiksi harjus ja ankerias ovat äärimmäisen uhanalaisia, 

Itämeren lohi ja Jäämeren lohi ovat vaarantuneita, ja Itämerennorppa on silmälläpidettävä 

laji172.  

Kansallisessa Punaisessa kirjassa 2019 todetaan, että uhanalaisia lajeja koskevat suojelutoi-

met tulee harkita erikseen lajeittain ottaen huomioon muun muassa kansainvälisistä 

 
170 Ks. mm. Pajala ym. 2016, s. 303, CBD Subsidiary Body 2016, kohta Conclusions, Firestone – Jarvis 2007, 

s. 111, Markus – Sánchez 2018, s. 971–972 sekä Nolet 2017, s. 40. 
171 Ks. IUCN Red List: Anguilla anguilla.  
172 Ks. Hyvärinen ym. 2019, s. 102, 554–555 ja 576. 
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yleissopimuksista aiheutuvat velvoitteet, sillä lajit ovat uhanalaisia eri syistä. Myös laajem-

min vaikuttaviin tekijöihin on kuitenkin kiinnitettävä huomiota yleisen uhanalaistumiskehi-

tyksen takia.173 Edellä ja kohdassa 1.1 vedenalaisen melun vaikutuksista merieliöihin esitetty 

huomioon ottaen voidaan argumentoida, että laajemmin vaikuttaviin tekijöihin lukeutuu ih-

misperäinen vedenalainen melu. HELCOM on todennut Itämeren merieliöiden ääniherk-

kyyttä koskevassa raportissaan, että kaikki mahdolliset häiriöt ankeriaalle voivat olla kohta-

lokkaita, sillä se on äärimmäisen uhanalainen174. Samaa voidaan argumentoida myös muiden 

äärimmäisten uhanalaisten Itämeren lajien kohdalla. Näin ollen ja ottaen huomioon edellä ja 

kohdassa 1.1 todettu voidaan argumentoida, että laivaliikenteen aiheuttamalla jatkuvalla ve-

denalaisella melulla voi olla kohtalokkaita vaikutuksia Itämeren äärimmäisen uhanalaisille 

lajeille, mutta mahdollisesti myös erittäin uhanalaisille ja vaarantuneille lajeille. Näin ollen 

voidaan esittää, että uhanalaisten lajien ja populaatioiden suojelemiseksi tarvittaviin toimen-

piteisiin lukeutuvat laivaliikenteen aiheuttamaa vedenalaista melua ja sen vähentämistä sekä 

ehkäisemistä koskevat toimenpiteet.  

Täten Suomen valtion tulee, mahdollisuuksien mukaan ja soveltuvin osin, kehittää tai yllä-

pitää laivaliikenteen aiheuttamaa vedenalaisen melua vähentämistä ja/tai ehkäisemistä kos-

kevaa lainsäädäntöä tai muita säänteleviä määräyksiä Itämeren uhanalaisten lajien ja popu-

laatioiden suojelemiseksi. Kyseessä on myös laivaliikenteen aiheuttaman vedenalaisen me-

lun yhteydessä heikosta säännöksestä edellä mainittujen säännöksen velvoittavuutta heiken-

tävien elementtien vuoksi. Koska velvoite laivaliikenteen aiheuttaman vedenalaisen melun 

sääntelemiseksi Suomen aluevesillä voidaan johtaa 8 artiklan k kohdasta, muita 8 artiklan 

kohtia ei ole tarpeen käydä tässä yhteydessä läpi.  

YK:n biodiversiteettisopimuksen 13 artiklan a kohdan mukaan sopimuspuolet edistävät ja 

kannustavat biologisen monimuotoisuuden suojelun tärkeyden ja sen edellyttämien toimien 

ymmärtämistä. Sopimuspuolet edistävät ja kannustavat myös asian levittämistä joukkovies-

timissä ja sisällyttämistä kasvatusohjelmiin. Koska edellä kuvatuin tavoin laivaliikenteen 

aiheuttamaa vedenalaista melua koskevat toimenpiteet ovat tarpeellisia biologisen moni-

muotoisuuden suojelemiseksi, sopimuspuolten mukaan lukien Suomen tulee edistää ja kan-

nustaa laivaliikenteen aiheuttamaa vedenalaista melua koskevien toimien ymmärtämistä 

sekä asian levittämistä joukkoviestimissä ja sisällyttämistä kasvatusohjelmiin. Kyseessä on 

 
173 Hyvärinen ym. 2019, s. 11. 
174 HELCOM BSEP 167, s. 20. 
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vahva velvoite niin yleisessä tarkastelussa kuin suhteessa laivaliikenteen aiheuttamaa veden-

alaista melua koskeviin toimenpiteisiin. 

Sopimuksen 5 artiklassa korostetaan sopimuspuolten yhteistyötä yhteisen edun mukaisissa 

asioissa biologisen monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön edistämiseksi. YK:n bio-

diversiteettisopimuksen 17 artiklassa todetaan edelleen, että sopimuspuolet helpottavat kaik-

kea julkisista lähteistä saatavilla olevan tiedon vaihtoa, joka liittyy biologisen monimuotoi-

suuden suojeluun ja kestävään käyttöön. Kyseessä on vahva velvoite. Koska säännöksessä 

viitataan kaiken julkisista lähteistä saatavilla olevan biologisen monimuotoisuuden suojelua 

koskevan tiedon vaihtoon, sopimuspuolten mukaan lukien Suomen tulee helpottaa julkisista 

lähteistä saatavilla olevan tiedon vaihtoa, joka liittyy biologisen monimuotoisuuden suoje-

luun laivaliikenteen aiheuttamalta vedenalaiselta melulta. Kyseessä on näin ollen vahva vel-

voite myös vedenalaisen melun osalta.  

Myös YK:n biodiversiteettisopimuksen 18 artikla sisältää useita vahvoja velvoitteita liittyen 

sopimuspuolten väliseen yhteistyöhön. Artiklassa todetaan, että sopimuspuolet edistävät 

kansainvälistä teknistä ja tieteellistä yhteistyötä biologisen monimuotoisuuden suojelun ja 

kestävän käytön alalla sekä YK:n biodiversiteettisopimuksen täytäntöönpanossa muun mu-

assa kehittämällä ja toteuttamalla kansallisia toimintaperiaatteita. Sopimuspuolten tulee 

myös rohkaista ja kehittää yhteistyömuotoja sekä edistää yhteisten tutkimusohjelmien ja yh-

teishankkeiden perustamista teknologian kehittämiseksi ja käyttämiseksi YK:n biodiversi-

teettisopimuksen tavoitteiden toteuttamiseksi. Artikla on kirjoitettu epätarkasti niin, ettei 

siitä voida johtaa nimenomaan laivaliikenteen aiheuttamaa vedenalaista melua koskevia vel-

voitteita, mutta yhteistyö voi koskea kyseistä aihetta. Artiklassa on siis kyse oikeuksia luo-

vasta säännöksestä suhteessa laivaliikenteen aiheuttamaan vedenalaiseen meluun. Sopimus-

puolet voivat edistää kansainvälistä teknistä ja tieteellistä yhteistyötä liittyen biologisen mo-

nimuotoisuuden suojeluun laivaliikenteen aiheuttamalta vedenalaiselta melulta, rohkaista ja 

kehittää yhteistyömuotoja aiheeseen liittyen sekä edistää aiheeseen liittyvien yhteisten tut-

kimusohjelmien ja yhteishankkeiden perustamista teknologian kehittämiseksi ja käyttä-

miseksi. Vedenalaisen melun osalta yhteistyötä onkin tehty laajalti YK:n biodiversiteettiso-

pimuksen sopimuspuolten konferenssin kokouksissa.  

Yhteenvetona voidaan todeta, että laivaliikenteen vedenalaiseen meluun liittyen YK:n bio-

diversiteettisopimuksesta voidaan johtaa kaksi vahvaa velvoitetta: 13 artiklan a kohta, joka 

koskee asiaa koskevan tietoisuuden edistämistä ja kannustamista sekä 17 artikla, joka koskee 
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tietojen vaihdon helpottamista. YK:n biodiversiteettisopimuksesta voidaan johtaa myös yksi 

heikko velvoite 7 artiklan c kohdasta liittyen laivaliikenteen aiheuttaman vedenalaisen me-

lun vaikutusten seurantaan, ja yksi heikko velvoite 8 artiklan k kohdasta, joka koskee asiaan 

liittyvän sääntelyn kehittämistä tai ylläpitämistä. Myös oikeuksia luovia säännöksiä laivalii-

kenteen aiheuttamaan vedenalaiseen meluun on kaksi – kansallisia strategioita ja suunnitel-

mia koskeva 6 artikla sekä yhteistyöhön liittyvä 18 artikla.  

3.4 Bernin sopimus laivaliikenteen Suomen aluevesillä aiheuttaman veden-

alaisen melun näkökulmasta 

Suomi ja EU ovat osapuolia myös Bernin sopimuksessa.175 Huomattavaa Bernin sopimuk-

sessa verrattuna muihin kansainvälisiin ja alueellisiin luonnonsuojelua koskeviin säänte-

lyinstrumentteihin on se, että sopimuksen keskiössä on rajat ylittävä biodiversiteetin suo-

jelu.176 Tämä ilmenee Bernin sopimuksen tavoitteesta, josta säädetään sen 1 artiklassa. So-

pimusta selittävässä Euroopan neuvoston laatimassa raportissa selvennetään, että tavoite on 

kolmijakoinen: luonnonvaraisen kasviston ja eläimistön sekä niiden luonnollisen elinympä-

ristön suojeleminen, osapuolten yhteistyön edistäminen sekä erityisen huomion kiinnittämi-

nen uhanalaisiin ja vaarantuneisiin lajeihin.177 Oikeuskirjallisuudessa todetaan lisäksi, että 

poikkeavaa on myös sopimuksen velvoitteiden sitovuus, sillä lähes kaikki Bernin sopimuk-

sen säännökset ovat sopimuspuolia velvoittavia.178  

Bernin sopimuksen 2 artikla sisältää sopimuksen päävelvoitteen, vahvan sellaisen.179 Artik-

lan mukaan sopimuspuolten tulee ryhtyä tarvittaviin toimiin luonnonvaraisten kasvi- ja 

eläinkantojen pitämiseksi tasolla, joka vastaa erityisesti ekologisia, tieteellisiä ja sivistyksel-

lisiä vaatimuksia, tai näiden sopeuttamiseksi tällaiselle tasolle ottaen huomioon taloudelliset 

ja virkistykselliset vaatimukset sekä paikallisesti uhanalaisten alalajien, muunnosten tai 

muotojen tarpeet. Bernin sopimuksessa tai sitä selittävässä raportissa ei selvennetä sitä, mitä 

kyseisellä tasolla tarkoitetaan. Oikeuskirjallisuudessa esitetään, että velvoite on joka tapauk-

sessa merkittävä, ja että voidaan olettaa minimitason olevan selvästi sen yläpuolella, että 

lajit olisivat vaarassa kuolla sukupuuttoon. Toisin sanoen lajien ei tule olla listattuna IUCN:n 

 
175 Fleurke – Trouwborst 2014, s. 131. Ks. Euroopan luonnonvaraisen kasviston ja eläimistön sekä niiden 

elinympäristön suojelusta tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta 29/1986 annetun asetuksen 2 §, jonka 

mukaan Suomi on tehnyt varauman sopimuksen ratifioinnin yhteydessä, eikä sovella sopimusta tiettyihin tä-

män tutkimuksen kannalta epäolennaisiin lajeihin. 
176 Fleurke – Trouwborst 2014, s. 131 ja s. Trouwborst 2016, s. 161. 
177 Bern Convention Explanatory Report CETS 104, kohta 16. 
178 Fleurke – Trouwborst 2014, s. 131 ja Trouwborst 2016, s. 161.  
179 Ks. Bern Convention Explanatory Report CETS 104, kohta 21. 
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kansainväliseen Punaiseen kirjaan.180 Voidaan siis esittää, että lajien ei tulisi olla uhanalai-

suusluokituksessa ainakaan äärimmäisen uhanalaisia tai vaarantuneita. Kuten kohdassa 2.1 

todetaan, kansainvälisen Punaisen listan mukaan Itämeren merieliöistä esimerkiksi ankerias 

on äärimmäisen uhanalainen ja kansallisen Punaisen kirjan mukaan esimerkiksi harjus ja 

ankerias ovat äärimmäisen uhanalaisia, ja Itämeren lohi sekä Jäämeren lohi ovat vaarantu-

neita181. Näin ollen sopimuspuolten tulee ryhtyä tarvittaviin toimiin muun muassa kyseisten 

lajien sopeuttamiseksi sellaiselle tasolle, ettei niitä listata enää äärimmäisen uhanalaisiksi tai 

vaarantuneiksi.  

Entä mihin tarvittavilla toimilla viitataan? Kuten kohdissa 2.2 ja 3.3 esitetään, vähäisetkin 

häiriöt voivat olla kohtalokkaita ainakin äärimmäisen uhanalaisille lajeille.182 Ottaen huomi-

oon kohdassa 1.1 esitetty, jonka mukaan vedenalaisella melulla voi olla haitallisia vaikutuk-

sia merieliöihin, on varovaisuusperiaatteen valossa perusteltua esittää, että Bernin sopimuk-

sen 2 artiklassa tarkoitettuihin tarvittaviin sopeuttamistoimiin lukeutuvat myös laivaliiken-

teen aiheuttamaa jatkuvaa vedenalaista melua koskevat toimenpiteet. Huomionarvoista on, 

että säännöksessä viitataan jokaisen sopimuspuolen sijasta sopimuspuoliin. Tämän voidaan 

katsoa viittaavaan siihen, että kyseessä on kollektiivinen velvoite sopimuspuolia erikseen 

koskevan velvoitteen sijaan. Näin ollen voidaan esittää, että Suomen tulee yhdessä muiden 

sopimuspuolten kanssa tai erikseen ryhtyä laivaliikenteen aiheuttamaa jatkuvaa vedenalaista 

melua koskeviin toimenpiteisiin Itämerellä eläinkantojen sopeuttamiseksi sellaiselle tasolle, 

ettei Itämeren eläinlajeja enää luokiteltaisi äärimmäisen uhanalaisiksi tai vaarantuneiksi. 

Näin ollen Bernin sopimuksen 2 artikla sisältää vahvan velvoitteen myös laivaliikenteen ai-

heuttamaan vedenalaiseen meluun liittyen.  

Bernin sopimuksen 3 artiklan 1 ja 2 kohdat sisältävät vahvat velvoitteet. Tästä huolimatta 

vahvoja velvoitteita nimenomaan laivaliikenteen aiheuttaman vedenalaisen melun osalta nii-

den ei kuitenkaan voida katsoa tuottavan, vaan vedenalaisen melun osalta kyse on oikeuksia 

luovista säännöksistä. Bernin sopimuksen 3 artiklan 1 kohdan mukaan jokaisen sopimus-

puolen tulee ryhtyä toimiin edistääkseen luonnonvaraisen eläimistön sekä luonnonalueiden 

suojelemista suosivia kansallisia pyrkimyksiä. Kohdan englanninkielinen versio on kuvaa-

vampi ”shall take steps to promote national policies”, vapaasti käännettynä sopimuspuolten 

tulee ryhtyä toimiin kansallisten pyrkimysten, kuten politiikkojen tai strategioiden 

 
180 Fleurke – Trouwborst 2014, s. 131–132, Trouwborst ym. 2017, s. 159–160 ja Trouwborst 2016, s. 163–164.  
181 Ks. IUCN Red List: Anguilla Anguilla sekä Hyvärinen ym. 2019, s. 102, 554–555 ja 576. 
182 Ks. HELCOM BSEP 167, s. 20. 
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edistämiseksi. Näin tehdessään sopimuspuolten tulee kiinnittää erityistä huomiota erittäin 

uhanalaisiin ja vaarantuneisiin lajeihin, joista erityisesti kotoperäisiin lajeihin, ja erittäin 

uhanalaisiin luonnonalueisiin.  

Kuten yllä ja kohdassa 2.1 todetaan, useat Itämeren merieliöt ovat äärimmäisen uhanalaisia 

tai vaarantuneita. Näin ollen Suomen tulee ryhtyä toimiin edistääkseen luonnonvaraisen eläi-

mistön sekä luonnonalueiden suojelemista koskevia kansallisia pyrkimyksiä, kuten strategi-

oita, ottaen huomioon muun muassa edellä mainitut Itämeren äärimmäisen uhanalaiset ja 

vaarantuneet lajit. Kuten kohdassa 1.1 todetaan, laivaliikenteen aiheuttamalla vedenalaisella 

melulla on haitallisia vaikutuksia Itämeren merieliöihin, ja näin ollen luonnonvaraisen eläi-

mistön suojelemiseen sisältyy myös eläimistön suojeleminen laivaliikenteen aiheuttaman 

vedenalaisen melun vaikutuksilta. Tästä huolimatta, koska Bernin sopimuksen 3 artiklan 1 

kohta on epätarkka ja siinä viitataan ainoastaan yleisesti eläimistön suojelemiseen, säännök-

sen ei voida katsoa luovan velvollisuutta siihen, että sopimuspuolten tulisi ryhtyä toimiin 

edistääkseen kansallisia pyrkimyksiä, jotka koskevat eläimistön suojelemista nimenomaan 

laivaliikenteen aiheuttaman vedenalaisen melun vaikutuksilta. Pyrkimykset sen sijaan voivat 

koskea laivaliikenteen aiheuttaman jatkuvan vedenalaisen melun vaikutuksia Itämeren me-

rieliöihin.  

Bernin sopimuksen 3 artiklan 2 kohdan mukaan jokainen sopimuspuoli sitoutuu suunnittelu- 

ja kehitysohjelmissaan sekä ympäristön pilaantumisen vastaisessa toiminnassaan kiinnittä-

mään huomiota luonnonvaraisen kasviston ja eläimistön suojeluun. Sopimuksen 3 artiklan 1 

kohdan tavoin myös 2 kohdan epätarkkuudesta johtuen säännöksen voidaan katsoa luovan 

oikeuden velvollisuuden sijaan laivaliikenteen aiheuttamaan meluun liittyen. Suunnittelu- ja 

kehitysohjelmissa voidaan kiinnittää huomiota laivaliikenteen aiheuttaman vedenalaiseen 

melun vaikutuksiin merieliöissä, mutta velvollisuutta tähän ei ole.  

Bernin sopimuksen II luku sisältää tarkempia säännöksiä koskien elinympäristön suojelua ja 

III luku koskien lajien suojelua. Elinympäristön suojelua koskevan 4 artiklan 1 kohdan mu-

kaan jokaisen sopimuspuolen tulee ryhtyä tarkoituksenmukaisiin ja tarvittaviin lainsäädäntö- 

ja hallintotoimiin luonnonvaraisten kasvi- ja eläinlajien, erityisesti I ja II liitteessä lueteltujen 

lajien, elinympäristön suojelun varmistamiseksi. Sopimuksen liite I ei ole tämän tutkimuk-

sen kannalta olennainen, mutta sopimuksen II liitteessä luetellaan täysin rauhoitetut eläinla-

jit. Itämerellä tavattavista eläinlajeista ainakin pyöriäinen mainitaan II liitteessä. Euroopan 

neuvoston Bernin sopimuksen pysyvä komitea on antanut useita oikeudellisesti 
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sitomattomia päätöksiä liittyen Bernin sopimuksen tulkintaan, ja päätöksen nro. 6 (1998) 

liitteessä 1 listataan ne lajit, joiden osalta vaaditaan elinympäristön suojelemistoimenpiteitä. 

Lajeihin lukeutuu muun muassa pyöriäinen.183 Toisin sanoen Suomen tulee ryhtyä muun 

ohella pyöriäisen elinympäristön eli Itämeren suojelun varmistamiseksi.  

Huomionarvoista on, että säännöksessä käytetään harkintavaltaa lisäävää fraasia ”tarkoituk-

senmukaisiin ja tarvittaviin lainsäädäntö- ja hallintotoimiin suojelun varmistamiseksi”, 

minkä vuoksi säännös on luokiteltu heikkoihin velvoitteisiin. Bernin sopimuksen pysyvän 

komitean päätöksen nro. 1 (1989) kohdassa 2.a todetaan, että tarvittavilla toimilla tarkoite-

taan etenkin sellaisia toimia, joita vaaditaan liitteissä I ja II lueteltujen lajien elinympäristö-

jen suojelemiseksi ja erityisesti sellaisten elinympäristöjen, jotka ovat kriittisiä kyseisten la-

jien suojelun kannalta, suojelemiseksi. Tarkoituksenmukaisilla toimilla tarkoitetaan erityi-

sesti sellaisia toimia, joilla voidaan varmistaa tiettyjen lajien elinympäristön suojelu. Suoje-

lun määritelmä sisältää, milloin tarkoituksenmukaista, sellaisen toiminnan, joka voi johtaa 

epäsuorasti kyseisten elinympäristöjen pilaantumiseen, kontrolloinnin.184  

Kuten kohdassa 3.2 todetaan, Itämeren PSSA-aseman perustaneen päätöslauselman 

MEPC.136(53) 1 liitteen 2.1 kohdan mukaan yhden Itämeren avainlajin katoaminen voisi 

vakavasti haitata koko järjestelmän toimintaa, minkä vuoksi Itämeren meriekosysteemiä pi-

detään erityisen alttiina ihmisen aiheuttamille häiriöille185. Edellä sanottu huomioon ottaen 

voidaan katsoa, että Itämeren avainlajien suojelu on olennaista Itämeren ekosysteemin suo-

jelemiseksi. Itämeren avainlajeja ovat muun muassa pyöriäinen, kirjohylje, harmaahylje ja 

Itämerennorppa186. Kuten kohdassa 1.1 todetaan, vedenalaisella melulla on haitallisia vaiku-

tuksia merieliöihin. Edellä mainittujen Itämeren avainlajien osalta huomattavaa on myös se, 

että HELCOM:n mukaan pyöriäinen, kirjohylje, harmaahylje ja itämerennorppa ovat Itäme-

ren merinisäkkäistä kaikista ääniherkimpiä, ja esimerkiksi pyöriäisillä on havaittu voimak-

kaita käyttäytymisreaktioita laivaliikenteen aiheuttamaan vedenalaiseen meluun187. Edellä 

sanottu huomioon ottaen voidaan todeta, että laivaliikenteen aiheuttamaa vedenalaista melua 

koskevat toimenpiteet ovat olennaisia Itämeren avainlajien suojelemiseksi. Koska avainla-

jien suojelu on olennaista Itämeren meriekosysteemin suojelemiseksi ja koska tutkimukset 

osoittavat myös, että vedenalaisella melulla voi olla jopa merkittäviä haitallisia vaikutuksia 

 
183 Ks. Bern Convention Resolution No. 6 (1998) ja Fleurke – Trouwborst 2014, s. 133. 
184 Ks. Bern Convention Resolution No. 1 (1989). 
185 Ks. Resolution MEPC.136(53). 
186 Sonne ym. 2020, kohta Abstract.  
187 HELCOM BSEP 167, s. 15, 20 ja 36 sekä Laamanen ym. 2021, s. 202–203. 
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ekosysteemien toimintaan188, voidaan argumentoida, että Bernin sopimuksen 4 artiklan 1 

kohdan mukaisiin Itämeren suojelemiseksi tarvittaviin toimiin lukeutuvat myös laivaliiken-

teen aiheuttaman vedenalaisen melun ehkäisemistä ja vähentämistä koskevat toimet.  

Eri asia on, voidaanko laivaliikenteen aiheuttamaa vedenalaista melua koskevat toimet kat-

soa Bernin sopimuksen 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuiksi tarkoituksenmukaisiksi toimiksi. 

Vaikka Bernin sopimuksen pysyvän komitean päätökset ovat oikeudellisesti sitomattomia, 

ne tulee ottaa huomioon Bernin sopimusta tulkittaessa. Laivaliikenteen aiheuttamaa veden-

alaista melua koskevien toimien ei voida katsoa olevan sellaisia Bernin sopimuksen pysyvän 

komitean päätöksen nro. 1 (1989) kohdassa 2.a tarkoitettuja tarkoituksenmukaisia toimia, 

joilla varmistetaan tiettyjen lajien elinympäristön suojelu eli joilla hankitaan varmuus 

elinympäristön suojelusta. Näin ollen säännöksen ei voida katsoa asettavan velvollisuutta 

ryhtyä toimiin Itämeren suojelemiseksi laivaliikenteen aiheuttaman vedenalaisen melun ai-

heuttamilta vaikutuksilta. Koska päätöksen nro. 1 (1989) kohdassa 2.a todetaan tarkoituk-

senmukaisilla toimilla tarkoitettavan erityisesti edellä mainittua, voidaan kuitenkin katsoa, 

että tarkoituksenmukaisiin toimiin voivat lukeutua laivaliikenteen aiheuttamaa vedenalaista 

melua koskevat toimet. Toisin sanoen kyseessä on laivaliikenteen aiheuttaman vedenalaisen 

melun osalta ainoastaan oikeuksia luova säännös. 

Bernin sopimuksen 4 artiklan 2 kohta sisältää vahvan velvoitteen, jonka mukaan suunnittelu- 

ja kehitysohjelmissa tulee ottaa huomioon 1 kohdan mukaan suojeltavien alueiden suojelu-

tarpeet niin, että kyseisten alueiden pilaantuminen estetään tai rajoitetaan mahdollisimman 

vähäisiksi. Säännöksen englanninkielisessä versiossa pilantaantumisesta käytetään termiä 

”any deterioration”. Termin sisältöä ei määritellä Bernin sopimuksessa, sitä selittävässä ra-

portissa tai pysyvän komitean päätöksissä. Näin ollen Wienin yleissopimuksen 31 artiklan 

yleisen tulkintasäännön mukaisesti sanonnalle tulee antaa sille kuuluvassa yhteydessä sen 

tavallinen merkitys. ”Deterioration” tarkoittaa suomeksi pilaantumisen ohella huonontu-

mista tai heikkenemistä. Näin ollen voidaan katsoa, että termi viittaa kyseisten alueiden mi-

hin tahansa huonontumiseen tai heikentymiseen. Kuten kohdassa 1.1 todetaan, vedenalainen 

melu voi aiheuttaa haitallisia vaikutuksia meriympäristölle. Näin ollen voidaan argumen-

toida, että artiklassa tarkoitettu pilaantuminen sisältää myös laivaliikenteen aiheuttaman ve-

denalaisen melun aiheuttaman pilaantumisen tai heikentymisen. Sopimuksen 2 artiklan ta-

voin myös 4 artiklan 2 kohta koskee sopimuspuolia jokaisen sopimuspuolen sijaan. Näin 

 
188 Ks. mm. Pajala ym. 2016, s. 303, CBD Subsidiary Body 2016, kohta Conclusions, Firestone – Jarvis 2007, 

s. 111, Markus – Sánchez 2018, s. 971–972 sekä Nolet 2017, s. 40. 
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ollen voidaan esittää, että Suomen tulee ottaa omissa tai muiden sopimuspuolten kanssa laa-

timissaan suunnittelu- ja kehitysohjelmissa huomioon Itämeren suojelutarpeet niin, että 

muun ohella laivaliikenteen aiheuttaman vedenalaisen melun aiheuttama pilaantuminen es-

tetään tai rajoitetaan mahdollisimman vähäiseksi. Kyseessä on siis myös laivaliikenteen ai-

heuttaman vedenalaisen melun osalta vahvasta velvoitteesta. 

Bernin sopimuksen 6 ja 7 artiklat on luokiteltu heikkoihin velvoitteisiin. Säännösten mukaan 

jokaisen sopimuspuolen tulee ryhtyä tarkoituksenmukaisiin ja tarvittaviin lainsäädäntö- ja 

hallintotoimiin ensinnäkin varmistaakseen II liitteessä lueteltujen eläinlajien, kuten pyöriäi-

sen, erityisen suojelun, ja toisekseen varmistaakseen III liitteessä lueteltujen eläinlajien suo-

jelun. Bernin sopimuksen III liitteessä lueteltuihin suojeltaviin eläinlajeihin kuuluvat muun 

muassa Itämerellä tavattavat Halichoerus grypus eli halli sekä Pusa (Phoca) hispida eli 

norppa, jonka yksi alalajeista on Itämeren norppa, eli Pusa hispida botnica189. Suomen tulee 

siis ryhtyä tarkoituksenmukaisiin ja tarvittaviin lainsäädäntö- ja hallintotoimiin varmistaak-

seen muun muassa edellä mainittujen Itämeren merieliöiden suojelun tai erityisen suojelun.  

Artiklassa tai Bernin sopimusta selittävässä raportissa ei oteta kantaa siihen, mitä tarkoituk-

senmukaisilla ja tarvittavilla toimilla tarkoitetaan 6 ja 7 artiklan yhteydessä, ja Bernin sopi-

muksen pysyvän komitean päätöksen nro. 1 (1989) 2 kohta koskee ainoastaan 4 artiklan 

tulkintaa190. Sopimuksen 6 artiklassa luetellaan sellaisia toimenpiteitä, jotka artiklan mukai-

sesti tulee erityisesti kieltää. Toimenpiteet liittyvät muun muassa lajien tappamiseen tai ta-

halliseen häiritsemiseen, eivätkä ne sovellu laivaliikenteen aiheuttamaan vedenalaiseen me-

luun. Myös 7 artiklassa esitetään toimenpiteitä, joihin tulee ryhtyä, mutta nekin koskevat 

hyödyntämisen sääntelemistä. Edellä sanottu huomioon ottaen voidaan päätellä, että sään-

nösten on todennäköisesti ollut tarkoitus koskea pääsääntöisesti lajien hyödyntämistä kos-

kevia toimenpiteitä. Kun huomioon otetaan myös harkintavaltaa lisäävän fraasin käyttämi-

nen, on vaikeaa perustella, että osapuolilla olisi velvollisuus ryhtyä toimiin, jotka koskevat 

nimenomaan laivaliikenteen aiheuttamaa vedenalaista melua.  Sen sijaan tarkoituksenmu-

kaisiin ja tarvittaviin lainsäädäntö- ja hallintotoimiin voivat kuulua laivaliikenteen veden-

alaista melua koskevat toimet, jolloin 6 ja 7 artikloissa on kyse oikeuksia luovista säännök-

sistä suhteessa laivaliikenteen aiheuttamaan vedenalaiseen meluun. 

 
189 Ks. Ylimaunu 2000, s. 45, 49, 57 ja 80 kyseisistä hyljelajeista Itämerellä. 
190 Ks. Bern Convention Explanatory Report CETS 104 ja Bern Convention Resolution No. 1 (1989). 
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Bernin sopimus sisältää sen tavoitteen mukaisesti useita yhteistyötä koskevia säännöksiä. 

Bernin sopimuksen 10 artikla sisältää sopimuspuolia koskevan vahvan yhteistyövelvoitteen, 

jonka mukaan sopimuspuolet sitoutuvat koordinoimaan pyrkimyksensä II ja III liitteessä 

lueteltujen sellaisten vaeltavien lajien suojelemiseen, joiden esiintymisalue ulottuu kyseisten 

sopimuspuolten alueelle. Huomattavaa on, että velvoite koskee sopimuspuolia jokaisen so-

pimuspuolen sijaan. Itämerellä tavattavat eläimet, kuten pyöriäinen, voivat liikkua useiden 

valtioiden aluevesillä. Näin ollen esimerkiksi pyöriäisen esiintymisalueella olevien valtioi-

den, kuten Suomen, tulee koordinoida pyrkimyksensä niiden suojelemiseksi. Pyrkimykset 

tulee koordinoida myös silloin, kun toimenpiteet koskevat laivaliikenteen aiheuttamaa ve-

denalaista melua.  Kyseessä on näin ollen vahva velvoite myös laivaliikenteen aiheuttamaa 

vedenalaista melua koskevien toimenpiteiden osalta.  

Sopimuksen 11 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaan sopimuspuolet sitoutuvat sopimuksen 

määräyksiä toimeenpannessaan olemaan yhteistyössä aina sen ollessa tarkoituksenmukaista 

ja erityisesti sen tehostaessa sopimuksen mukaisten toimenpiteiden suorittamista. Näin ollen 

Suomen tulee olla yhteistyössä muiden sopimuspuolten kanssa myös laivaliikenteen aiheut-

tamaa vedenalaista melua koskevia määräyksiä toimeenpanneessaan. Kyseessä on kuitenkin 

heikko velvoite, sillä säännöksessä käytetään fraasia ”sen ollessa tarkoituksenmukaista”. 

Kohdan b alakohdan mukaan sopimuspuolet sitoutuvat sopimuksen määräyksiä toimeenpan-

nessaan tukemaan ja koordinoimaan sopimuksen tavoitteisiin liittyvää tutkimusta. Suomen 

tulee tällöin muiden sopimuspuolten kanssa tukea ja koordinoida tutkimusta silloin, kun ne 

toimeenpanevat laivaliikenteen aiheuttamaa vedenalaista melua koskevia määräyksiä. Kyse 

on vahvasta velvoitteesta.  

Bernin sopimuksen 1 artiklan tavoitesäännöstä lukuun ottamatta kaikki sopimuksen veden-

alaisen melun kannalta olennaiset säännökset on kirjoitettu hyödyntäen imperatiivia. Näin 

ollen suurin osa sopimuksen säännöksistä on luokiteltu vahvoihin velvoitteisiin niiden alus-

tavassa tarkastelussa. Osassa säännöksistä on kuitenkin hyödynnetty harkintavaltaa lisääviä 

fraaseja kuten ”tarkoituksenmukaisiin ja tarvittaviin”, minkä vuoksi kyseiset säännökset on 

luokiteltu heikoiksi velvoitteiksi. Tästä alustavasta analyysista huolimatta puolet Bernin so-

pimuksen säännöksistä tulkittuna nimenomaan laivaliikenteen aiheuttamaan vedenalaiseen 

meluun ja sen vaikutuksiin liittyen loivat ainoastaan oikeuksia velvollisuuksien sijaan. Ber-

nin sopimuksen 3 artiklan 1 ja 2 kohdat, 4 artiklan 1 kohta, 6 artikla sekä 7 artikla voidaan 

luokitella oikeuksia luoviin säännöksiin laivaliikenteen aiheuttamaan vedenalaiseen meluun 
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liittyen. Kyseiset säännökset koskevat suojelemista koskevia kansallisia pyrkimyksiä, suun-

nittelu- ja kehitysohjelmia sekä lainsäädäntö- ja hallintotoimia. Sopimuksen 11 artiklan 1 

kohdan a alakohdan voidaan katsoa sisältävän yhteistyötä koskevan heikon velvoitteen lai-

valiikenteen aiheuttamaan vedenalaiseen meluun liittyen. Huomattavaa kuitenkin on, että 

sopimuksen 2 artiklan päävelvoitteen voidaan katsoa luovan vahvan velvoitteen myös laiva-

liikenteen aiheuttaman vedenalaisen melun osalta. Myös kehitys- ja suunnitteluohjelmia 

koskeva 4 artiklan 2 kohta, yhteistyötä koskeva 10 artiklan 1 kohta ja tutkimuksen tukemista 

sekä koordinoimista koskeva 11 artiklan 1 kohdan b alakohta voidaan jaotella vahvoihin 

velvoitteisiin tässä yhteydessä.   

3.5 Bonnin sopimus laivaliikenteen Suomen aluevesillä aiheuttaman veden-

alaisen melun näkökulmasta 

Suomi ja EU ovat osapuolia Bonnin sopimuksessa.191 Nimensä mukaisesti Bonnin sopimuk-

sen tarkoituksena on suojella muuttavia lajeja, joilla tarkoitetaan 1 artiklan a) kohdan mu-

kaisesti jonkin sellaisen eläinlajin tai alemman taksonin kantaa tai kannan maantieteellisesti 

erillistä osaa, jonka yksilöistä merkittävä osa ylittää yhden tai useamman valtion lainkäyttö-

vallan välisen rajan jaksottaisesti tai ennustettavina aikoina. Bonnin sopimuksen liitteissä on 

suojelustatuksen mukaisesti kategorisoidut listat eläinlajeista. Liitteessä I luetellaan erittäin 

uhanalaiset muuttavat lajit. Liitteessä II luetellaan ensinnäkin sellaiset muuttavat lajit, joiden 

suojelutilanne on epäsuotuisa ja joiden suojelu edellyttää kansainvälisiä sopimuksia. Toisek-

seen liitteessä II luetellaan sellaiset muuttavat lajit, joiden suojelutilannetta edistäisi merkit-

tävästi kansainvälisellä sopimuksella aikaansaatava kansainvälinen yhteistyö. Sekä liitteessä 

I että liitteessä II mainitaan esimerkiksi cetacea eli valaat, joihin pyöriäinen kuuluu. Liit-

teessä I lueteltujen lajien suojelua koskevista toimenpiteistä säädetään 3 artiklassa ja liit-

teessä II lueteltujen lajien suojelutoimenpiteistä säädetään 4 artiklassa.192  

Bonnin sopimuksen 3 artiklan 4 kohdan a alakohdan mukaan liitteessä I mainittujen erittäin 

uhanalaisten muuttavien lajien levinneisyysalueella olevat sopimuspuolet pyrkivät suojele-

maan lajin sellaisia elinympäristöjä, jotka ovat tärkeitä sen sukupuuttoon kuolemisen estä-

miseksi, ja palauttamaan ne ennalleen silloin, kun se on mahdollista ja asianmukaista. Koh-

dan b alakohdan mukaan levinneisyysalueella olevat sopimuspuolet pyrkivät sen perusteella, 

mikä on asianmukaista, torjumaan, poistamaan tai korjaamaan taikka supistamaan mahdol-

lisimman vähiin erilaisten toimintojen haitalliset vaikutukset tai esteet, jotka vakavasti 

 
191 CMS: Parties and Range States.  
192 Ks. Caddell 2005, s. 115–116, Kiss – Shelton 2007, s. 182–183 sekä Scott 2004, s. 12–14. 
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vaikeuttavat lajin muuttoa tai tekevät sen mahdottomaksi. Kohdan c alakohdan mukaan le-

vinneisyysalueella olevat sopimuspuolet pyrkivät, siinä määrin kuin on asianmukaista, tor-

jumaan, vähentämään tai säätelemään tekijöitä, jotka vaarantavat lajin säilymisen tai saatta-

vat lisätä tätä vaaraa. Huomionarvoista on, että osapuolten tulee ainoastaan pyrkiä tekemään 

artiklassa mainittuja toimenpiteitä, eli yrittäminen riittää säännöksessä asetettujen velvoit-

teiden täyttämiseksi lopputuloksesta välittämättä. Velvoitteita heikentävät myös toteamuk-

set siitä, että toimenpiteet pyritään tekemään silloin tai siinä määrin kuin se on mahdollista 

ja/tai asianmukaista.193 Näiden elementtien vuoksi Bonnin sopimuksen 4 kohta on luokiteltu 

heikkoihin velvoitteisiin.  

Mikäli Itämeri katsotaan pyöriäisen kannalta sellaiseksi elinympäristöksi, joka on tärkeä sen 

sukupuuttoon kuolemisen estämiseksi, sopimuspuolten mukaan lukien Suomen valtion tulee 

pyrkiä suojelemaan Itämerta ja palauttamaan se ennalleen silloin, kun se on asianmukaista 

ja mahdollista Bonnin sopimuksen 3 artiklan 4 kohdan a alakohdan mukaisesti. Kuten koh-

dassa 3.2 todetaan, Itämeren PSSA-aseman perustaneen päätöslauselman MEPC.136(53) 1 

liitteen 2.1 kohdan mukaan yhden Itämeren avainlajin katoaminen voisi vakavasti haitata 

koko järjestelmän toimintaa, minkä vuoksi Itämeren meriekosysteemiä pidetään erityisen 

alttiina ihmisen aiheuttamille häiriöille194. Edellä sanottu huomioon ottaen voidaan katsoa, 

että Itämeren avainlajien suojelu on olennaista Itämeren ekosysteemin suojelemiseksi. Itä-

meren avainlajeja ovat muun muassa pyöriäinen, kirjohylje, harmaahylje ja Itämeren-

norppa195. Kuten kohdassa 1.1 todetaan, vedenalaisella melulla on haitallisia vaikutuksia 

merieliöihin. Edellä mainittujen Itämeren avainlajien osalta huomattavaa on myös se, että 

HELCOM:n mukaan pyöriäinen, kirjohylje, harmaahylje ja itämerennorppa ovat Itämeren 

merinisäkkäistä kaikista ääniherkimpiä, ja esimerkiksi pyöriäisillä on havaittu voimakkaita 

käyttäytymisreaktioita laivaliikenteen aiheuttamaan vedenalaiseen meluun.196  

Edellä sanottu huomioon ottaen voidaan todeta, että laivaliikenteen aiheuttamaa vedenalaista 

melua koskevat toimenpiteet ovat olennaisia Itämeren avainlajien suojelemiseksi. Koska 

avainlajien suojelu on olennaista Itämeren meriekosysteemin suojelemiseksi ja koska tutki-

mukset osoittavat myös, että vedenalaisella melulla voi olla jopa merkittäviä haitallisia 

 
193 Ks. Caddell 2005, s. 116–117. 
194 Ks. Resolution MEPC.136(53). 
195 Sonne ym. 2020, kohta Abstract.  
196 Ks. HELCOM BSEP 167, s. 15, 20 ja 36 sekä Laamanen ym. 2021, s. 202–203. 
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vaikutuksia ekosysteemien toimintaan197, voidaan argumentoida, että Itämeren suojele-

miseksi tarpeellisiin toimiin lukeutuvat myös laivaliikenteen aiheuttaman vedenalaisen me-

lun ehkäisemistä ja vähentämistä koskevat toimet. Tästä huolimatta, koska Bonnin sopimuk-

sen 3 artiklan 4 kohdan a alakohdassa ei tarkemmin täsmennetä sitä, mitä suojelu- tai palaut-

tamistoimenpiteitä sopimuspuolten pitää tehdä velvoitteen täyttämiseksi, säännöksen ei 

voida katsoa tarkoittavan velvollisuutta siihen, että sopimuspuolet pyrkisivät suojelemaan ja 

palauttamaan Itämeren ennalleen nimenomaan laivaliikenteen aiheuttaman vedenalaisen 

melun vaikutusten osalta. Näin ollen 3 artiklan 4 kohdan a alakohdassa on kyse ainoastaan 

oikeuksia luovasta säännöksestä suhteessa laivaliikenteen aiheuttamaan vedenalaiseen me-

luun. 

Suomen valtion tulee pyrkiä torjumaan, poistamaan, korjaamaan tai supistamaan erilaisten 

toimintojen haitalliset vaikutukset tai esteet, jotka vakavasti vaikeuttavat tai estävät pyöriäi-

sen muuton Bonnin sopimuksen 3 artiklan 4 kohdan b alakohdan mukaisesti. HELCOM:n 

mukaan jatkuva vedenalainen melu voi vaikuttaa pyöriäisiin muun muassa peittämällä liik-

kumisessa käytettyjä ääniä sekä vaikuttamalla niiden äänten tuotantoon, mutta siitä, kuinka 

merkittävästä lajin suunnistamisen vaikuttavasta haitasta on kyse, ei ainakaan HELCOM:n 

raportin mukaan ole selvyyttä.198 Näin ollen laivaliikenteen aiheuttaman vedenalaisen melun 

ei voida ainakaan HELCOM:n raportin perusteella katsoa olevan Bonnin sopimuksen 3 ar-

tiklan 4 kohdan b alakohdan mukainen vakavasti lajin muuttoa vaikeuttava tai sen mahdot-

tomaksi tekevä  haitallinen vaikutus tai este. Näin ollen säännös ei sovellu laivaliikenteen 

aiheuttamaan vedenalaiseen meluun.  

Lisäksi Suomen tulee pyrkiä torjumaan, vähentämään tai säätelemään pyöriäisen säilymisen 

vaarantavia tai vaaraa lisääviä tekijöitä 3 artiklan 4 kohdan c alakohdan mukaisesti. Ympä-

ristöministeriön asettama pyöriäistyöryhmä toteaa vuonna 2006 tekemässään selvityksessä, 

että yksi pyöriäisiä uhkaavista tekijöistä Itämerellä on vedenalainen melu199. Täten on pe-

rusteltua esittää, että laivaliikenteen aiheuttamassa vedenalaisessa melussa on kyse Bonnin 

sopimuksen 3 artiklan 4 kohdan c alakohdan mukaisesta tekijästä, joka vaarantaa pyöriäisen 

säilymisen tai saattaa lisätä tätä vaaraa. Näin ollen Suomen tulee pyrkiä torjumaan, vähen-

tämään tai säätelemään sitä. Toimet tulee kuitenkin tehdä siinä määrin kuin on 

 
197 Ks. mm. Pajala ym. 2016, s. 303, CBD Subsidiary Body 2016, kohta Conclusions, Firestone – Jarvis 2007, 

s. 111, Markus – Sánchez 2018, s. 971–972 sekä Nolet 2017, s. 40. 
198 Ks. HELCOM BSEP 167, s. 14–15, 20 ja 36 sekä Laamanen ym. 2021, s. 202–203. 
199 Pyöriäistyöryhmä 2006, s. 20. 
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asianmukaista, jolloin käytettävien keinojen valikoima on hyvin laaja. Edellä sanottu huo-

mioon ottaen Bonnin sopimuksen 3 artiklan 4 kohdan c alakohdassa on kyse heikosta vel-

voitteesta laivaliikenteen aiheuttamaan vedenalaiseen meluun liittyen. 

Liitteessä II listattujen lajien osalta Bonnin sopimuksen tarkoituksena on toimia puitesopi-

muksena, jonka alaisuudessa voidaan solmia kansainvälisiä sopimuksia joko Bonnin sopi-

muksen 4 artiklan 3 kohdan perusteella tai 4 artiklan 4 kohdan perusteella. Bonnin sopimuk-

sen 4 artiklan 3 kohdan mukaan liitteessä II lueteltujen muuttavien lajien levinneisyysalu-

eella olevat sopimuspuolet pyrkivät tekemään sopimuksia, kun niistä on lajeille hyötyä. Etu-

sija tulisi antaa lajeille, joiden suojelutilanne on epäsuotuisa.200 Koska kyseessä on pyrki-

mys, säännös tuottaa heikon velvoitteen sopimuspuolille. Koska edellä kohdassa 1.1 kuva-

tuin tavoin laivaliikenteen aiheuttamalla vedenalaisella melulla voi olla haitallisia vaikutuk-

sia merieliöille, laivaliikenteen aiheuttamaa vedenalaista melua koskevista sopimuksista voi 

olla hyötyä liitteessä II listatuille lajeille kuten pyöriäiselle. Näin ollen voidaan katsoa, että 

Suomen tulee pyrkiä tekemään sopimuksia niiden liitteessä II listattujen lajien osalta, joiden 

levinneisyysalueella se on, muiden levinneisyysalueella olevien sopimuspuolten kanssa lai-

valiikenteen aiheuttamaan vedenalaiseen meluun ja sen vaikutuksiin liittyen. Koska sopi-

muspuolten tulee ainoastaan pyrkiä sopimusten laatimiseen, kyse on heikosta velvoitteesta 

myös laivaliikenteen aiheuttamaan vedenalaiseen meluun liittyen. 

Artiklan 4 kohdan mukaan sopimuspuolia rohkaistaan pyrkimään sopimuksiin, jotka koske-

vat muuttavia lajeja. Artiklan 4 kohdan perusteella laadittavat sopimukset ovat laajempia ja 

yleisempiä, eikä niitä ole rajoitettu ainoastaan Bonnin sopimuksen liitteessä II lueteltujen 

lajien piiriin. Artiklan 4 kohdan perusteella onkin laadittu useita sopimuksia, joista yksi on 

kohdassa 3.6 tarkasteltava ASCOBANS.201 Koska Bonnin sopimuksen 4 artiklan 4 kohdassa 

rohkaistaan pyrkimään sopimuksiin, säännös on luokiteltu oikeuksia luoviin säännöksiin. 

Sopimuksia voidaan tehdä, mutta velvollisuutta tähän ei ole. Koska säännöksessä viitataan 

muuttavia lajeja koskeviin sopimuksiin, 4 artiklan 4 kohdassa ei rohkaista laatimaan yksin-

omaan laivaliikenteen aiheuttamaa vedenalaista melua koskevia sopimuksia. Sopimuksen 

yksittäiset artiklat voivat kylläkin koskea sitä. Säännöksen ei tästä syystä voida katsoa luo-

van oikeuksia tai velvollisuuksia liittyen laivaliikenteen aiheuttamaan vedenalaiseen me-

luun.  

 
200 Ks. Caddell 2005, s. 116–123. 
201 Caddell 2005, s. 116–123. 
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Bonnin sopimusten säännösten alustavasta tarkastelusta huomataan, että yksikään säännök-

sistä ei luo vahvaa velvoitetta. Alustavassa tarkastelussa Bonnin sopimuksen 3 artiklan 4 

kohta sekä 4 artiklan 3 kohta luovat heikot velvoitteet ja 4 artiklan 4 kohta luo oikeuden 

sopimuspuolille. Kun kyseisiä säännöksiä tarkastellaan laivaliikenteen aiheuttaman veden-

alaisen melun kannalta, 3 artiklan 4 kohdan c alakohta sekä 4 artiklan 3 kohdan voidaan 

katsoa tuottavan heikon velvoitteen myös suhteessa laivaliikenteen aiheuttamaan vedenalai-

seen meluun liittyen. Bonnin sopimuksen 3 artiklan 4 kohdan c alakohta koskee laivaliiken-

teen aiheuttaman vedenalaisen melun torjumista, vähentämistä ja säätelemistä, ja 4 artiklan 

3 kohta sopimusten laatimista. Sen sijaan 3 artiklan 4 kohdan a alakohdassa on tässä yhtey-

dessä kyse oikeuksia luovasta säännöksestä liittyen Itämeren suojeluun, minkä lisäksi 3 ar-

tiklan 4 kohdan b alakohta tai 4 artiklan 4 kohta eivät luo lainkaan oikeuksia tai velvolli-

suuksia suhteessa laivaliikenteen aiheuttamaan vedenalaiseen meluun Suomen valtion kan-

nalta.  

3.6 ASCOBANS laivaliikenteen Suomen aluevesillä aiheuttaman vedenalai-

sen melun näkökulmasta 

Vedenalainen melu on noussut esille myös ASCOBANS:n yhteydessä.202 Alun perin AS-

COBANS koski ainoastaan Itämerta ja Pohjanmerta, mutta vuonna 2008 sopimusalue laa-

jennettiin koskemaan myös Koillis-Atlanttia ja Irlanninmerta.203 Suomi ja EU ovat kummat-

kin allekirjoittaneet sopimuksen, mutta ainoastaan Suomi on ratifioinut sen.204 ASCO-

BANS:n 8.1 artiklassa todetaan, että ASCOBANS on yksi Bonnin sopimuksen alasopimuk-

sista. Johdannossa viitataan myös Bernin sopimukseen ja todetaan, että sopimuspuolet pa-

lauttavat mieleen pikkuvalaiden kuuluvan Bernin sopimuksen II liitteessä lueteltuihin koko-

naan rauhoitettuihin lajeihin. Pikkuvalaalla tarkoitetaan 1.2. artiklan a kohdan mukaan mitä 

tahansa hammasvalaisiin kuuluvaa lajia, alalajia tai populaatiota, lukuun ottamatta kaskelot-

tia. Suomessa tämä tarkoittaa käytännössä pyöriäistä205.  

Sopimuksen 2.2 artiklassa todetaan, että jokainen sopimuspuoli soveltaa erityisesti ASCO-

BANS:n liitteen mukaisia suojelu-, tutkimus- ja hoitotoimia. Sopimuspuolet soveltavat toi-

mia niiden lainkäyttövallan puitteissa ja kansainvälisten velvoitteiden mukaisesti. Kyseessä 

 
202 Ks. Firestone – Jarvis 2007, s.138–139, Dotinga – Elferink 2000, s. 169, Markus – Sánchez 2018, s. 988, 

Scott 2004, s. 12–14, Erbe 2013, s. 14 sekä Ympäristöministeriö: Kansainvälinen yhteistyö – luonnonsuojelu, 

kohta lajisuojelun sopimukset. 
203 Loisa – Pyöriäistyöryhmä 2016, s. 31. 
204 ASCOBANS: Parties and Range States. 
205 Ks. Loisa – Pyöriäistyöryhmä 2016, s. 31. 
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on vahva velvoite. ASCOBANS:n liitteenä on suojelu- ja hoitosuunnitelma, johon sopimuk-

sen 2.2 artiklassa viitataan. Suunnitelma sisältää elinympäristöjen suojeluun ja hoitoon, sel-

vityksiin ja tutkimuksiin, sivusaaliiden ja rantaan ajautuneiden eläinten käyttämiseen, lain-

säädäntöön sekä tiedotukseen ja koulutukseen liittyviä suojelu-, tutkimus- ja hoitotoimenpi-

teitä, joita sopimuspuolten tulee soveltaa pikkuvalaisiin yhteistyössä muiden toimivaltaisten 

kansainvälisten toimielinten kanssa. Suunnitelman 1 kohta koskee elinympäristöjen suojelua 

ja hoitoa. Sen d alakohdan mukaan osapuolet pyrkivät ehkäisemään kappaleessa lueteltujen 

tekijöiden lisäksi muita merkittäviä häiriöitä, erityisesti äänten aiheuttamia häiriöitä.206 Näin 

ollen Suomen tulee muiden sopimuspuolten ja yhteistyössä muiden toimivaltaisten kansain-

välisten toimielinten kanssa pyrkiä ehkäisemään laivaliikenteen aiheuttaman vedenalaisen 

melun aiheuttamat häiriöt. Koska kyse on pyrkimyksestä, säännös luo ainoastaan heikon 

velvoitteen, minkä lisäksi tulee ottaa huomioon, että velvoite on kollektiivinen. Joka tapauk-

sessa on merkittävää, että säännöksessä mainitaan nimenomaisesti vedenalainen melu ja sen 

aiheuttamat vahingot.  

Suojelu- ja hoitosuunnitelman 2 kohdan mukaan tutkimuksia koordinoidaan ja jaetaan sopi-

muspuolten ja toimivaltaisten kansainvälisten järjestöjen välillä tehokkaalla tavalla. Tutki-

muksia tulee tehdä muun muassa eri lajeihin kohdistuvien olemassa olevien ja mahdollisten 

uhkatekijöiden tunnistamiseksi. Kyse on vahvasta velvoitteesta, joka on kollektiivinen. Ot-

taen huomioon kohdassa 1.1 esitetty sekä suojelu- ja hoitosuunnitelman 1.d kohdassa todettu 

voidaan argumentoida, että näihin uhkatekijöihin lukeutuu myös laivaliikenteen aiheuttama 

vedenalainen melu. Koska säännöksessä ei ole nimenomaisesti mainita vedenalaista melua 

eikä siinä velvoiteta tekemään tutkimusta kaikkien uhkatekijöiden tunnistamiseksi, vahvaa 

tai heikkoa velvoitetta siihen, että Suomen tulisi muiden sopimuspuolten kanssa tehdä tutki-

musta laivaliikenteen aiheuttaman vedenalaisen melun vaikutuksista sen tunnistamiseksi, 

onko kyse uhkatekijästä Itämerellä, ei ole. Tutkimus voi liittyä siihen, jolloin säännös luo 

oikeuksia laivaliikenteen aiheuttaman vedenalaisen melun osalta. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että ASCOBANS:sta voidaan johtaa laivaliikenteen aiheutta-

maan vedenalaiseen meluun liittyen yksi tutkimusta koskeva oikeuksia luova säännös sekä 

yksi vedenalaisen melun aiheuttamien häiriöiden ehkäisemistä koskeva heikko velvoite. Yh-

tään vahvaa velvoitetta sopimuksesta ei siis voida johtaa liittyen laivaliikenteen aiheutta-

maan vedenalaiseen meluun tai sen vaikutuksiin. Sopimuksen 2.2 artiklan perusteella 

 
206 Ks. Scott 2004, s. 27, Erbe 2013, s. 12, Firestone - Jarvis 2007, s. 121-122, 150 ja Markus - Sánchez 2018, 

s. 975. 
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Suomen tulee suojelu- ja hoitosuunnitelman 2 kohdan mukaan tehdä muiden sopimuspuolten 

ja yhteistyössä muiden toimivaltaisten kansainvälisten toimielinten kanssa tutkimusta eri la-

jeihin kohdistuvien olemassa olevien ja mahdollisten uhkatekijöiden tunnistamiseksi. Tutki-

mus voi koskea laivaliikenteen aiheuttamaa vedenalaista melua, mutta velvollisuutta tähän 

ei ole. Sopimuksen 2.2 artiklan perusteella Suomen tulee suojelu- ja hoitosuunnitelman 1.d 

kohdan mukaisesti yhteistyössä muiden toimivaltaisten kansainvälisten toimielinten kanssa 

pyrkiä ehkäisemään laivaliikenteen aiheuttaman vedenalaisen melun aiheuttamat häiriöt.  

3.7 Helsingin sopimus laivaliikenteen Suomen aluevesillä aiheuttaman veden-

alaisen melun näkökulmasta 

Suomi ja EU ovat sopimuspuolia myös Helsingin sopimuksessa.207 Sopimuksen johdannon 

mukaan sopimuksen tarkoitus on sen nimensä mukaisesti Itämeren alueen merellisen ympä-

ristön suojeleminen ja parantaminen. Sopimusta sovelletaan sen 1 artiklan ja 4 artiklan 1 

kohdan mukaan Itämeren alueen merelliseen ympäristöön kuuluvan veden ja merenpohjan 

suojeluun. Määritelmään sisältyy myös niiden elolliset luonnonvarat ja muut meren elämän 

muodot. Sopimuksen 4 artiklan 2 kohdassa todetaan, että kunkin sopimuspuolen tulee panna 

kyseisen yleissopimuksen määräykset täytäntöön aluemerellään ja sisäisillä aluevesillään. 

Kyseessä on vahva velvoite, ja myös Suomen tulee panna määräykset täytäntöön aluevesil-

lään. 

Helsingin sopimuksen 3 artikla sisältää sopimuksen perusperiaatteet ja velvoitteet. Säännök-

sen 1 kohdan mukaan sopimuspuolet ryhtyvät kaikkiin asianmukaisiin lainsäädännöllisiin, 

hallinnollisiin ja muihin tarpeellisiin toimenpiteisiin pilaantumisen ehkäisemiseksi ja lopet-

tamiseksi. Toimenpiteisiin ryhdytään Itämeren alueen ekologista palautumisen ja sen ekolo-

gisen tasapainon säilyttämisen edistämiseksi. Sopimuspuolten tulee ryhtyä toimenpiteisiin 

kukin erikseen tai yhdessä. Pilaantumisen määritelmä Helsingin sopimuksessa on hyvin sa-

mankaltainen kuin UNCLOS:ssa. Sopimuksen 2 artiklan 1 kohdan mukaan pilaantumisella 

tarkoitetaan muun muassa suoraan tai välillisesti ihmisen toimesta tapahtuvaa energian joh-

tamista mereen, joka saattaa vahingoittaa elollisia luonnonvaroja ja merellisiä ekosystee-

mejä. Samoin perustein kuin UNCLOS:n kohdalla (ks. kohta 3.2), myös Helsingin sopimuk-

sen osalta voidaan argumentoida, että Wienin yleissopimuksen 31 artiklan yleisen tulkinta-

säännön valossa vedenalainen melu on Helsingin sopimuksen 2 artiklan 1 kohdassa tarkoi-

tettua energian johtamista mereen, sillä ääni on fysiikan näkökulmasta energiaa. UNCLOS:n 

 
207 HELCOM: The Helsinki Convention. Ks. myös von Nordheim 2006, s. 15–18. 
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tavoin myös Helsingin sopimuksen pilaantumisen määritelmä koskee ainoastaan ihmispe-

räistä vedenalaista melua. Sen sijaan sillä ei ole väliä syntyykö melu tarkoituksella vai tar-

koituksettomasti, ja näin ollen laivaliikenteen tarkoituksettomasti aiheuttama jatkuva veden-

alainen melu voi aiheuttaa meriympäristön pilaantumista.208  

Ollakseen pilaantumista laivaliikenteen aiheuttaman vedenalaisen melun on kuitenkin mah-

dollisesti vahingoitettava elollisia luonnonvaroja ja merellisiä ekosysteemejä. Kohdassa 1.1 

esitetyn perusteella on perusteltua esittää, että tällainen mahdollisuus on olemassa. Näin ol-

len Helsingin sopimuksen pilaantumisen määritelmä kattaa myös laivaliikenteen aiheutta-

man vedenalaisen melun. Päätelmää tukee Helsingin sopimuksen 9 artiklassa oleva suora 

viittaus meluun, vaikka artikla koskeekin huviveneilyä ja on siten tämän tutkimuksen ra-

jauksen ulkopuolella. Säännöksen mukaan sopimuspuolten tulee ryhtyä erityisiin toimenpi-

teisiin vapaa-ajan veneilyn Itämeren alueen merelliselle ympäristölle aiheuttamien haitallis-

ten vaikutusten vähentämiseksi, ja näiden toimien tulee koskea muun muassa melua. Kysei-

nen artikla on ainut säännös Helsingin sopimuksessa, jossa viitataan nimenomaisesti me-

luun.209 Näkemystä tukee myös se, että HELCOM on käsitellyt vedenalaista melua toimin-

nassaan hyvin kattavasti, kuten kohdasta 4.6 ilmenee. 

Helsingin sopimuksen 3 artiklan 1 kohdassa käytetään fraasia ”asianmukaisiin toimenpitei-

siin”, minkä lisäksi toimenpiteisiin tulee ryhtyä kukin erikseen tai yhdessä. Säännös on 

näistä elementeistä huolimatta luokiteltu tässä tutkimuksessa vahvoihin velvoitteisiin ensin-

näkin sen vuoksi, että sopimuspuolten tulee ryhtyä kaikkiin asianmukaisiin toimenpiteisiin. 

Toisekseen säännös on luokiteltu vahvoihin velvoitteisiin siksi, että sitä tulee lukea yhdessä 

Helsingin sopimuksen 3 artiklan 2 kohdan kanssa, jonka mukaan sopimuspuolten tulee nou-

dattaa varovaisuusperiaatetta. Varovaisuusperiaatteen sisältöön palataan tarkemmin alla, 

mutta luokittelun kannalta olennaista on todeta, että kuten 2.2 esitetään, Helsingin sopimuk-

sen varovaisuusperiaatteen määritelmä on kaikista tiukimmasta ja laajimmasta päästä. Sen 

mukaan sopimuspuolten tulee ryhtyä ehkäiseviin toimiin silloin, kun on syytä olettaa luon-

nonvarojen tai ekosysteemien vahingoittuvan millä tahansa tavoin.210  

Koska Helsingin sopimuksen 3 artiklan 1 kohdan mukaan sopimuspuolten tulee ryhtyä kaik-

kiin asianmukaisiin toimenpiteisiin ja koska pilaantuminen tarkoittaa muun ohella 

 
208 Ks. UNCLOS:n pilaantumisen määritelmän osalta mm. Dotinga – Elferink 2000, s. 158, Markus – Sánchez 

2018, s. 975–976 sekä Scott 2004, s. 6. Ks. myös Charney 1994, s. 886.  
209 Ks. Scott 2004, s. 18. 
210 Ks. Winter 2018, s. 596–598. 
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laivaliikenteen aiheuttamaa vedenalaista melua, on perusteltua esittää, että 3 artiklan 1 koh-

dan mukaisiin lainsäädännöllisiin, hallinnollisiin ja muihin tarpeellisiin toimenpiteisiin lu-

keutuvat myös laivaliikenteen aiheuttaman vedenalaisen melun aiheuttamien vahinkojen eh-

käisemiseksi ja lopettamiseksi tarkoitetut toimenpiteet. Näin ollen 3 artiklan 1 kohdassa on 

kyse vahvasta velvoitteesta myös laivaliikenteen aiheuttaman vedenalaisen melun kannalta, 

johon Suomen tulee ryhtyä erikseen tai yhdessä muiden sopimuspuolten kanssa. 

Kuten yllä todetaan, Helsingin sopimuksen 3 artiklan 2 kohdan mukaan sopimuspuolten tu-

lee noudattaa varovaisuusperiaatetta. Sen mukaan sopimuspuolten tulee ryhtyä ehkäiseviin 

toimiin muun muassa silloin, kun on syytä olettaa, että suoraan tai välillisesti merelliseen 

ympäristöön johdettu energia saattaa vahingoittaa elollisia luonnonvaroja ja merellisiä 

ekosysteemejä. Ehkäiseviin toimiin tulee ryhtyä, vaikka päästöjen ja niiden väitettyjen vai-

kutusten välisestä syy-yhteydestä ei olisi lopullista näyttöä. Kyseessä on vahva velvoite ja 

kuten yllä ja kohdassa 2.2 todetaan, säännöksessä ei viitata ainoastaan vakavaan peruutta-

mattomaan vahinkoon, vaan ehkäiseviin toimiin on ryhdyttävä silloin, kun on syytä olettaa 

luonnonvarojen tai ekosysteemien vahingoittuvan millä tahansa tavoin. Lisäksi ehkäiseviin 

toimiin tulee ryhtyä, vaikka päästöjen ja niiden väitettyjen vaikutusten välisestä syy-yhtey-

destä ei olisi lopullista näyttöä. Tämä voi tarkoittaa sitä, että tieteellistä tietoa ei ole tarpeeksi 

saatavilla tai että todennäköisyys päästöjen aiheuttavan vahinkoa on matala.211 Kuten yllä 

todetaan, laivaliikenteen aiheuttamassa vedenalaisessa melussa on kyse energian johtami-

sesta mereen. Kohdassa 1.1 esitetyin tavoin laivaliikenteen aiheuttama vedenalainen melu 

voi myös vahingoittaa elollisia luonnonvaroja ja merellisiä ekosysteemejä. Näin ollen voi-

daan argumentoida, että varovaisuusperiaatteen mukaan sopimuspuolten tulee ryhtyä toi-

miin laivaliikenteen aiheuttaman vedenalaisen melun ehkäisemiseksi. Helsingin sopimuksen 

3 artiklan 2 kohdassa on kyse siis vahvasta velvoitteesta myös laivaliikenteen aiheuttaman 

vedenalaisen melun yhteydessä.  

Helsingin sopimuksen 3 artiklan 3 kohdan mukaan pilaantumisen ehkäisemiseksi ja lopetta-

miseksi sopimuspuolet edistävät ympäristön kannalta parhaan käytännön ja parhaan käyttö-

kelpoisen tekniikan soveltamista. Jos kuormituksen väheneminen II liitteessä kuvattuja pa-

rasta käytäntöä ja parasta käyttökelpoista tekniikkaa soveltamalla ei johda ympäristön kan-

nalta hyväksyttäviin tuloksiin, on ryhdyttävä lisätoimiin. Kyseessä on vahva velvoite. Sopi-

muksen II liitteen 1 säännön 2 kohdassa täsmennetään edelleen, että sopimuspuolet 

 
211 Ks. Winter 2018, s. 596–598. 
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soveltavat ympäristön kannalta parasta käytäntöä kaikille päästölähteille sekä parasta käyt-

tökelpoista tekniikkaa pistekuormituslähteille laatimalla suojelustrategiat kuormituksen mi-

nimoimiseksi tai lopettamiseksi. Myös II liitteen 1 säännön 2 kohdassa on kyse vahvasta 

velvoitteesta. Sopimuksen II liitteen 2 säännön 1 kohdassa täsmennetään ympäristön kan-

nalta parhaan käytännön määritelmää. Säännöksen mukaan termillä tarkoitetaan sitä, että 

käytetään sopivinta toimenpiteiden yhdistelmää. Parhaalla käyttökelpoisella tekniikalla tar-

koitetaan puolestaan II liitteen 3 säännön 1 kohdan mukaan viimeisintä kehitysvaihetta niissä 

prosesseissa, järjestelmissä tai toimintatavoissa, jotka osoittavat tietyn toimenpiteen käytän-

nön soveltuvuutta päästöjen rajoittamiseen.  

Koska pilaantumisen määritelmä sisältää myös laivaliikenteen aiheuttaman vedenalaisen 

melun aiheuttaman pilaantumisen ja koska ympäristön kannalta parasta käytäntöä sovelle-

taan kaikille päästölähteille, ympäristön kannalta parasta käytäntöä voidaan soveltaa myös 

laivaliikenteen aiheuttaman vedenalaisen melun aiheuttamaan pilaantumiseen. Koska Hel-

singin sopimuksen 3 artiklan 3 kohdassa ei viitata siihen, että sopimuspuolten tulisi edistää 

ympäristön kannalta parhaan käytännön soveltamista kaikkiin päästölähteiden aiheuttamiin 

päästöihin, velvollisuutta edistää ympäristön kannalta parhaan käytännön soveltamista ni-

menomaan laivaliikenteen aiheuttaman vedenalaisen melun aiheuttaman pilaantumisen eh-

käisemiseksi ja lopettamiseksi ei ole. Helsingin sopimuksen 3 artiklan 3 kohdassa on ky-

seessä sen sijaan oikeuksia luovasta säännöksestä, eli Suomen valtio voi edistää ympäristön 

kannalta parhaan käytännön soveltamista laivaliikenteen aiheuttaman vedenalaisen melun 

aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemiseksi ja lopettamiseksi. Huomattavaa on, että II liitteen 

2 säännön 1 kohdan mukaan yksittäisissä tapauksissa toimenpiteitä valittaessa tulisi ottaa 

huomioon kyseisessä säännössä porrastetut toimien valikoimat, joihin kuuluvat muun mu-

assa tietojen ja koulutuksen antaminen yleisölle tiettyjen toimintojen valinnasta ja käyttämi-

sestä ympäristölle aiheutuvista seurauksista, ja taloudellisten ohjauskeinojen soveltaminen. 

Säännön 2 kohdan mukaan toimenpiteiden yhdistelmästä päätettäessä huomioon tulisi ottaa 

erityisesti muun muassa varovaisuusperiaate. Kyseisissä säännöksissä on kyse heikoista vel-

voitteista.  

Parhaan käyttökelpoisen tekniikan osalta kysymys kuuluu, onko laivaliikenteen aiheuttama 

jatkuva vedenalainen melu pistekuormituslähteen aiheuttamaa. HELCOM:n laatiman mää-

ritelmän mukaan pistekuormituslähteitä ovat kunnat, teollisuudenalat ja kalanviljelylaitok-

set, jotka päästävät tietystä pisteestä päästöjä suoraan mereen tai sisävesiin. 
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Hajakuormituslähteet ovat HELCOM:n mukaan lähteitä, joilla ei ole selkeää pistettä, josta 

päästö on peräisin kuten maatalous- ja metsämaa. Pienet, hajallaan olevat pistekuormitus-

lähteistä peräisin olevat päästöt tulee käsitellä hajakuormituslähteinä, mikäli päästöllä ei ole 

selkeää pistettä, josta se aiheutuu. Esimerkiksi haja-asutus lasketaan hajakuormitusläh-

teeksi.212 Määritelmät eivät anna suoraa vastausta edellä esitettyyn kysymykseen, vaan vas-

tausta joudutaan etsimään muualta. HELCOM laatii säännöllisesti raportin, johon kootaan 

sopimuspuolten keräämät tiedot ravinteiden ja joidenkin haitallisten aineiden lähteistä Itä-

merellä.213 Vaikka raportti koskeekin aineiden eikä energian päästöjä, raportista voisi käydä 

ilmi, onko laivaliikenne katsottu piste- vai hajakuormituslähteeksi. Viimeisimmästä rapor-

tista ei kuitenkaan käy selkeästi ilmi, onko laivaliikenne katsottu piste- vai hajakuormitus-

lähteeksi.214 HELCOM:n kokouksista, joissa on käsitelty vedenalaista melua, ei myöskään 

saa vastausta siihen, käsitelläänkö laivaliikenteen aiheuttamaa vedenalaista melua piste- vai 

hajakuormituslähteestä peräisin olevana päästönä. Voidaan kuitenkin argumentoida, että lai-

valiikenteen aiheuttama vedenalainen melu on pistekuormituslähteestä peräisin oleva 

päästö, sillä melupäästö aiheutuu tietystä tunnistettavissa olevasta pisteestä eli aluksesta. 

Esimerkiksi Euroopan ympäristökeskus katsoo pistekuormituslähteen määritelmässään, että 

laivat voivat olla pistekuormituslähde215.  

Koska Helsingin sopimuksen 3 artiklan 3 kohdassa ei viitata siihen, että sopimuspuolten 

tulisi edistää ympäristön kannalta parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltamista kaikkiin 

pistekuormituslähteiden aiheuttamiin päästöihin, velvollisuutta edistää ympäristön kannalta 

parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltamista nimenomaan laivaliikenteen aiheuttaman 

vedenalaisen melun aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemiseksi ja lopettamiseksi ei ole. Ky-

seessä on sen sijaan oikeuksia luova säännös, eli Suomen valtio voi edistää ympäristön kan-

nalta parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltamista laivaliikenteen aiheuttaman vedenalai-

sen melun aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemiseksi ja lopettamiseksi. Ratkaistaessa sitä, 

onko jokin prosessien, järjestelmien ja toimintatapojen yhdistelmä parasta käyttökelpoista 

tekniikkaa huomioon on otettava II liitteen 3 säännön 2 kohdan mukaan erityisesti muun 

muassa varovaisuusperiaate. Kyse on heikosta velvoitteesta.  

 
212 Ks. HELCOM Guidelines PLC-Water 2019, s. 41 ja HELCOM: Nutrient input reduction scheme. 
213 Ks. HELCOM: Pollution Load Compilations. 
214 Ks. HELCOM BSEP 145. 
215 EEA: Point source.  
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Helsingin sopimuksen 3 artiklan 5 kohdan mukaan sopimuspuolet varmistavat, että piste- ja 

hajakuormituslähteistä veteen ja ilmaan tulevia päästöjä koskevat mittaukset ja laskelmat 

tehdään tieteelliseltä kannalta asianmukaisesti. Varmistaminen tulee tehdä siksi, että voitai-

siin arvioida Itämeren alueen merellisen ympäristön tilaa ja varmistaa tämän yleissopimuk-

sen toteutuminen. Kyseessä on vahva velvoite myös laivaliikenteen aiheuttaman vedenalai-

sen melun yhteydessä, ja sopimuspuolten tulee varmistaa, että laivaliikenteestä veteen ai-

heutuvia päästöjä, mukaan lukien melupäästöjä koskevat mittaukset ja laskemat tehdään asi-

anmukaisesti.  

Sopimuksen 8 artikla koskee alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemistä. Artiklan 1 

kohdan mukaan sopimuspuolet ryhtyvät IV liitteessä tarkoitettuihin toimenpiteisiin Itämeren 

alueen suojelemiseksi alusten aiheuttamalta pilaantumiselta. Kyseessä on vahva velvoite, 

mutta IV liitteen säännöksistä ainoastaan yhteistyötä koskeva 1 sääntö voi soveltua veden-

alaiseen meluun, sillä muut säännökset koskevat muun muassa aineiden päästämistä tai yh-

teistä merionnettomuuksien tutkintamenettelyä. Liitteen 1 säännön mukaan sopimuspuolten 

tulee Itämeren alueen suojelua alusten aiheuttamalta pilaantumiselta koskevissa asioissa olla 

yhteistyössä IMO:ssa kansainvälisten sääntöjen kehittämisessä. Tähän sisältyy myös II liit-

teessä määriteltyjen parhaan käyttökelpoisen tekniikan ja ympäristön kannalta parhaan käy-

tännön edistäminen. Sopimuspuolten tulee Itämeren alueen suojelua alusten aiheuttamalta 

pilaantumiselta koskevissa asioissa olla yhteistyössä myös IMO:n hyväksymien sääntöjen 

tehokkaassa ja yhdenmukaisessa toimeenpanossa. Pilaantumisen määritelmästä johtuen so-

pimuspuolten tulee olla yhteistyössä myös niissä asioissa, jotka koskevat Itämeren alueen 

suojelua alusten aiheuttaman vedenalaisen melun aiheuttamalta pilaantumiselta. Kyseessä 

on siis vahva velvoite IV liitteen 1 säännön ja 8 artiklan 1 kohdan sanamuodon perusteella.   

Luonnonsuojelusta ja biologisesta monimuotoisuudesta säädetään Helsingin sopimuksen 15 

artiklassa. Säännöksen ensimmäisen virkkeen mukaan sopimuspuolet ryhtyvät kaikkiin tar-

peellisiin toimenpiteisiin Itämeren alueen ja Itämeren vaikutuspiirissä olevien rannikon 

ekosysteemien osalta luonnollisten elinympäristöjen ja biologisen monimuotoisuuden säi-

lyttämiseksi sekä ekologisten tapahtumaketjujen suojelemiseksi. Huomattavaa on, että sopi-

muspuolten tulee ryhtyä toimenpiteisiin yhdessä ja erikseen. Tästä syystä ja koska sopimus-

puolten tulee ryhtyä kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin, 15 artiklan ensimmäinen virke on 

luokiteltu vahvoihin velvoitteisiin. Sen sijaan 15 artiklan kolmas virke on luokiteltu 
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heikkoihin velvoitteisiin, sillä sen mukaan sopimuspuolet pyrkivät tässä tarkoituksessa hy-

väksymään asiakirjoja, jotka sisältävät tarpeellisia ohjeita ja kriteereitä.  

Entä ovatko laivaliikenteen aiheuttamaa vedenalaista melua koskevat toimenpiteet tarpeel-

lisia elinympäristöjen ja biologisen monimuotoisuuden säilyttämiseksi sekä ekologisten ta-

pahtumaketjujen suojelemiseksi? Kuten kohdassa 3.2 todetaan, Itämeren PSSA-aseman pe-

rustaneen päätöslauselman MEPC.136(53) 1 liitteen 2.1 kohdan mukaan yhden Itämeren 

avainlajin katoaminen voisi vakavasti haitata koko järjestelmän toimintaa, minkä vuoksi Itä-

meren meriekosysteemiä pidetään erityisen alttiina ihmisen aiheuttamille häiriöille216. 

Edellä sanottu huomioon ottaen voidaan katsoa, että Itämeren avainlajien suojelu on olen-

naista Itämeren ekosysteemin suojelemiseksi. Itämeren avainlajeja ovat muun muassa pyö-

riäinen, kirjohylje, harmaahylje ja Itämerennorppa217. Kuten kohdassa 1.1 todetaan, veden-

alaisella melulla on haitallisia vaikutuksia merieliöihin. Edellä mainittujen Itämeren avain-

lajien osalta huomattavaa on myös se, että HELCOM:n mukaan pyöriäinen, kirjohylje, har-

maahylje ja itämerennorppa ovat Itämeren merinisäkkäistä kaikista ääniherkimpiä, ja esi-

merkiksi pyöriäisillä on havaittu voimakkaita käyttäytymisreaktioita laivaliikenteen aiheut-

tamaan vedenalaiseen meluun.218 Edellä sanottu ja varovaisuusperiaate huomioon ottaen 

voidaan todeta, että laivaliikenteen aiheuttamaa vedenalaista melua koskevat toimenpiteet 

ovat olennaisia merieliöiden, mukaan lukien Itämeren avainlajien suojelemiseksi. Koska 

avainlajien suojelu on olennaista Itämeren meriekosysteemin suojelemiseksi ja koska tutki-

mukset osoittavat myös, että vedenalaisella melulla voi olla jopa merkittäviä haitallisia vai-

kutuksia ekosysteemien toimintaan219, varovaisuusperiaatteen valossa voidaan argumen-

toida, että Itämeren suojelemiseksi tarpeellisiin toimiin lukeutuvat myös laivaliikenteen ai-

heuttaman vedenalaisen melun ehkäisemistä ja vähentämistä koskevat toimet. 

Koska sopimuspuolten tulee ryhtyä kaikkiin tarpeellisiin toimiin, Suomen tulee erikseen ja 

yhdessä muiden sopimuspuolten kanssa Helsingin sopimuksen 15 artiklan ensimmäisen 

virkkeen mukaan ryhtyä myös laivaliikenteen aiheuttamaa vedenalaista melua koskeviin toi-

menpiteisiin luonnollisten elinympäristöjen ja biologisen monimuotoisuuden säilyttämiseksi 

sekä ekologisten tapahtumaketjujen suojelemiseksi. Kyseessä on siis vahva velvoite. Suo-

men tulee myös pyrkiä hyväksymään tässä tarkoituksessa tarpeellisia ohjeita ja kriteereitä. 

 
216 Ks. Resolution MEPC.136(53). 
217 Sonne ym. 2020, kohta Abstract.  
218 Ks. HELCOM BSEP 167, s. 15, 20 ja 36 sekä Laamanen ym. 2021, s. 202–203. 
219 Ks. mm. Pajala ym. 2016, s. 303, CBD Subsidiary Body 2016, kohta Conclusions, Firestone – Jarvis 2007, 

s. 111, Markus – Sánchez 2018, s. 971–972 sekä Nolet 2017, s. 40. 
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Helsingin sopimuksen 15 artiklan ensimmäisessä virkkeessä on näin ollen kyse vahvasta 

velvoitteesta myös laivaliikenteen aiheuttaman vedenalaisen melun osalta, kun taas 15 artik-

lan kolmannen virkkeen osalta kyse on heikosta velvoitteesta.  

Suurin osa Helsingin sopimuksen laivaliikenteen aiheuttaman vedenalaisen melun kannalta 

olennaisista säännöksistä, lukuun ottamatta 1 artiklan sopimusaluetta, 2 artiklan määritelmiä, 

15 artiklan kolmatta virkettä sekä II liitteen 2 ja 3 sääntöä, on kirjoitettu hyödyntäen impe-

ratiivia ja näin ollen luokiteltu vahvoihin velvoitteisiin alustavassa tarkastelussa. Alusta-

vassa tarkastelussa vahvoihin velvoitteisiin luokitelluista säännöksistä 3 artiklan 1 kohta, 3 

artiklan 2 kohta, 3 artiklan 5 kohta, 8 artiklan 1 kohta luettuna yhdessä IV liitteen 1 säännön 

kanssa sekä 15 artiklan ensimmäinen virke tuottavat vahvan velvoitteen myös suhteessa lai-

valiikenteen aiheuttamaan vedenalaiseen meluun. Kyseiset säännökset koskevat lainsäädän-

nöllisiä, hallinnollisia ja muita toimenpiteitä laivaliikenteen aiheuttaman vedenalaisen me-

lun aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemiseksi ja lopettamiseksi, varovaisuusperiaatteen 

noudattamista, mittauksia ja laskelmia, luonnollisten elinympäristöjen ja biologisen moni-

muotoisuuden säilyttämistä, ekologisten tapahtumaketjujen suojelemista sekä yhteistyötä. 

Sen sijaan ympäristön kannalta parasta käytäntöä ja parasta käyttökelpoista tekniikkaa kos-

keva 3 artiklan 3 kohta yhdessä II liitteen 1 säännön 2 kohdan kanssa luo osapuolille aino-

astaan oikeuksia laivaliikenteen aiheuttaman vedenalaisen melun yhteydessä. Helsingin so-

pimuksen 15 artiklan kolmas virke tuottaa ohjeistuksia ja kriteereitä koskevan heikon vel-

voitteen.   

3.8 Keskeiset päätelmät 

Edellä käsitellyistä yleissopimuksista ainoastaan ASCOBANS:n liitteenä olevassa suojelu- 

ja hoitosuunnitelman 1d kohdassa sekä Helsingin sopimuksen 9 artiklassa mainitaan nimen-

omaisesti vedenalainen melu.220 Helsingin sopimuksen 9 artikla koskee kuitenkin huvive-

neilyä, ja on siten tämän tutkimuksen tutkimustehtävän ulkopuolella. UNCLOS:sta, YK:n 

biodiversiteettisopimuksesta, Bernin ja Bonnin sopimuksista, ASCOBANS:sta sekä Helsin-

gin sopimuksesta voidaan tulkinnan avulla johtaa yhteensä 13 vahvaa velvoitetta, 8 heikkoa 

velvoitetta sekä 19 oikeuksia luovaa säännöstä laivaliikenteen Suomen aluevesillä eli käy-

tännössä Itämerellä aiheuttamaan vedenalaiseen meluun ja sen aiheuttamiin merieliöitä kos-

keviin vaikutuksiin liittyen. Lisäksi UNCLOS:n pilaantumista koskeva määritelmä luo 

 
220 Ks. Scott 2004, s. 27, Erbe 2013, s. 12, Firestone - Jarvis 2007, s. 121-122, 150 ja Markus - Sánchez 2018, 

s. 975. 
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yhden ohjaavan velvoitteen aiheeseen liittyen. Suunnilleen puolet tutkimuksessa tarkastel-

luista säännöksistä luovat siis Suomen valtiolle velvollisuuksia ja puolet oikeuksia tarkastel-

tavaan aiheeseen liittyen. Oikeuksia luovat säännökset luovat Suomen valtiolle mahdolli-

suuden tai oikeutuksen laivaliikenteen aiheuttamaa vedenalaista melua koskevien toimenpi-

teiden tekemiseen, mutta toimiminen on vapaaehtoista. Vahvat ja heikot velvoitteet edellyt-

tävät sen sijaan joidenkin toimenpiteiden tekemistä.  

Kaikki tässä tutkimuksessa tarkastellut velvollisuuksia luovat säännökset on kuitenkin kir-

joitettu siten, että vaikka niissä asetetaan toimenpiteitä tai tavoitteita, niissä ei täsmennetä 

sitä, miten toimenpiteet tulee suorittaa tai mitä toimenpiteitä edellytetään tavoitteiden saa-

vuttamiseksi. Heikkoihin velvoitteisiin luokitellut säännökset on myös kirjoitettu hyödyn-

täen verbiä pyrkiä ja/tai harkintavaltaa lisääviä fraaseja kuten tarvittaessa tai asianmukai-

sesti. Näin ollen velvollisuuksia luovat säännökset on kirjoitettu epätarkasti siten, että niistä 

aiheutuvat Suomen valtiota koskevat toimimisvelvollisuudet voivat tosiasiassa olla hyvin 

vähäpätöisiä. Tämä johtuu Rajamanin esittämin tavoin siitä, että laaja harkintavalta heiken-

tää mahdollisuuksia arvioida sitä, ovatko sopimuspuolet noudattaneet vai jättäneet noudat-

tamatta säännöstä. Tämä puolestaan tosiasiassa heikentää säännöksellä luotujen velvolli-

suuksien velvoittavuutta.221 

4 ERÄÄT LAIVALIIKENTEEN SUOMEN ALUEVESILLÄ AIHEUTTA-

MALTA VEDENALAISELTA MELULTA SUOJAAVAT KANSAIN-

VÄLISET SOFT LAW -INSTRUMENTIT 

4.1 Aluksi 

Vaikka soft law ei ole sitovaa, se on merkittävää ensinnäkin siitä syystä, että sopimuspuolet 

pyrkivät usein noudattamaan niissä asetettuja sitoumuksia. Näin ollen soft law voi tuottaa 

saman lopputuloksen kuin oikeudellisesti sitovan asiakirjan soveltaminen. Soft law on mer-

kittävää myös siksi, että niissä asetetut sitoumukset voivat vaikuttaa sitovan kansainvälisen 

ja kansallisen sääntelyn kehittämiseen. Niissä asetettuja sitoumuksia voidaan omaksua kan-

sainvälisiin yleissopimuksiin, minkä lisäksi sitoumukset voivat vakiintua kansainväliseksi 

tapaoikeudeksi. Sitoumuksia voidaan hyödyntää myös kansallista lainsäädäntöä kehitettä-

essä.222  

 
221 Ks. Rajamani 2016, s. 342–343. 
222 Shelton 2008, s. 1–2 ja 7–14. Ks. myös Andenas ym. 2019. 
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4.2 IMO:n ohjesääntö alusten aiheuttaman vedenalaisen melun vähentä-

miseksi 

IMO laati alusten tuottamaa melua koskevan suosituksen ensimmäistä kertaa jo vuonna 1981 

hyväksymällä päätöslauselman A.468(XII), joka sisälsi säännöstön alusten melutasosta. Oh-

jeet laadittiin kuitenkin ihmisten terveyden turvaamiseksi, mutta jo silloin tunnistettiin, että 

myös meriympäristö voisi hyötyä suosituksista.223 Vuonna 2012 IMO hyväksyi sitovan 

säännöstön alusten melutasosta ihmisten terveyden turvaamiseksi ihmishengen turvallisuu-

desta merellä annetun yleissopimuksen (SopS 11/1981)224 eli SOLAS-sopimuksen mukai-

sesti päätöslauselmalla MSC.337(91).225 Vedenalaisen melun vaikutukset meriympäristöön 

nousivat IMO:n agendalle kuitenkin vasta vuonna 2008, jolloin Yhdysvallat esitti IMO:n 

meriympäristön suojelukomitea MEPC:n 58. kokouksessa teknisten ohjeiden laatimista kau-

pallisten alusten vedenalaisen melun vähentämiseksi mahdollisten meriympäristölle aiheu-

tuvien haitallisten vaikutusten vähentämiseksi ja tälle uuden työohjelman perustamista. 

MEPC hyväksyi kaupallisen laivaliikenteen aiheuttama melu ja sen haitalliset vaikutukset 

meriympäristölle -nimisen kohdan lisättäväksi komitean 59. kokouksen agendalle. Lisäksi 

MEPC perusti kirjeenvaihtotyöryhmän, jonka tarkoituksena oli tunnistaa mahdollisia kei-

noja kaupallisen laivaliikenteen aiheuttaman vedenalaisen melun vähentämiseksi sekä laatia 

tekniset ohjeet ja kirjallinen raportti.226 Kirjeenvaihtotyöryhmän ensimmäinen raportti227 jul-

kaistiin MEPC:n 60. kokouksen yhteydessä.228 Aihetta käsiteltiin myös MEPC:n 59., 61.-

65. kokouksissa229, mutta kaupallisen laivaliikenteen aiheuttaman vedenalaisen melun vä-

hentämiseksi ja meriympäristön haitallisiin vaikutuksiin puuttumiseksi laadittu ohjesääntö 

julkaistiin kuitenkin vasta vuonna 2014 komitean 66. kokouksessa.230  

Vuonna 2014 julkaistu ohjesääntö koskee 2 kappaleen mukaan mitä tahansa kaupallista 

alusta, mutta tarkoituksellisesti tuotettu melu jää soveltamisalan ulkopuolelle. Ohjesäännös-

tön 3 kappaleessa todetaan, että ohjeet eivät ole sitovia eikä niiden ole tarkoitus ole toimia 

pakottavan asiakirjan perustana. Säännöstö keskittyy vedenalaisen melun päälähteisiin, joita 

ovat alusten potkurit, rungon muoto, koneisto ja toimintaan liittyvät kysymykset. 

 
223 Nolet 2017, s. 42. 
224 Ks. Asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen voi-

maansaattamisesta 11/1981. 
225 IMO: Ship noise. 
226 Ks. IMO: MEPC ja MEPC 58/23, kohta 19. Ks. myös Nolet 2017, s. 42. 
227 Ks. MEPC Correspondence Group Report MEPC 60/18. 
228 Ks. MEPC 60/22, kohta 18. 
229 Ks. MEPC 59/24, kohta 19, MEPC 61/24, kohta 19, MEPC 62/24, kohta 19, MEPC 63/23, kohta 18, MEPC 

64/23, kohta 18, MEPC 65/22, kohta 17 ja MEPC 66/21, kohta 17. 
230 Ks. IMO Guidelines 2014. Ks. myös MEPC 66/21. kohta 17. 
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Säännöstön 5 kappale koskee vedenalaisen melun tasojen ennustamista. Kappaleessa tunnis-

tetaan erityisesti tietokonemallintamisen mahdollisuudet melun lähteiden tunnistamisessa, 

melutasojen ennustamisessa ja siten mahdollisten melun vähentämistoimenpiteiden valin-

nassa. Säännöstön 6 kappaleessa todetaan edelleen, että vedenalaista melua tulisi mitata ob-

jektiivisten standardien mukaan. Kansainvälinen standardoimisjärjestö ISO on laatinut kaksi 

standardia alusten tuottaman vedenalaisen melun mittaamista varten231, joita säännöstössä 

suositellaan käytettävän. Eniten mahdollisuuksia vedenalaisen melun vähentämiseksi on 

alusten suunnitteluvaiheessa, minkä vuoksi ohjesäännöstön 7 kappaleessa annetaan suunnit-

teluun liittyviä suosituksia alusten potkureiden ja rungon osalta. Koneistoon liittyviä suosi-

tuksia annetaan 8 kappaleessa ja suosituksia muista käytettävissä olevista tekniikoista ole-

massa oleviin aluksiin 9 kappaleessa. Alusten toimintaan ja huoltoon liittyviä keinoja ve-

denalaisen melun vähentämiseksi käsitellään 10 kappaleessa. Vedenalaista melua voidaan 

ohjeiden mukaan vähentää muun muassa potkureiden puhdistamisella, pitämällä aluksen 

runko mahdollisimman sileänä, vähentämällä aluksen vauhtia tai valitsemalla merireitit 

herkkien merialueiden välttämiseksi.232    

Vedenalaisen melun vaikutukset meriympäristöön nousi keskusteluun jälleen MEPC:n 71. 

kokouksessa vuonna 2017, jolloin Kanada teki aloitteen laivaliikenteen aiheuttaman veden-

alaiseen meluun liittyvien kokemusten jakamiseksi alusten aiheuttaman melun ja niiden vä-

hentämiseen tarkoitettujen keinojen ymmärtämiseksi. Aloitteesta herännyt keskustelu jatkui 

MEPC:n 72. kokouksessa, jolloin komitea kehotti jäsenmaita jatkamaan kokemusten jaka-

mista.233 MEPC päätti kesäkuussa 2021 pidetyssä 76. kokouksessaan, että vuonna 2014 jul-

kaistut ohjesäännöt tarkistetaan. Komitea nimesi alusten suunnittelua ja rakentamista käsit-

televän alakomitean (The Sub-Committee on Ship Design and Construction) koordinoimaan 

työtä, jonka on tarkoitus valmistua vuonna 2023.234 Yhteenvetona voidaan todeta, että IMO 

tunnisti alusten tuottaman vedenalaisen melun haitat ihmisille jo 1980-luvulla, mutta 

 
231 Ks. ISO/PAS 17208-1, ISO 17208-1:2016 sekä ISO/DIS 16554. Säännöstössä suositellaan käytettävän 

standardeja ISO/PAS 17208-1 (Acoustics – Quantities and procedures for description and measurement of 

underwater sound from ships) sekä ISO/DIS 16554 (Ships and marine technology - Measurement and reporting 

of underwater sound radiated from merchant ships - Survey measurement in deep-water). Standardi ISO/PAS 

17208-1 ei kuitenkaan ole enää voimassa, vaan sitä on tarkistettu seuraavalla standardilla: ISO 17208-1:2016 

(Underwater acoustics — Quantities and procedures for description and measurement of underwater sound 

from ships). 
232 Ks. Markus – Sánchez 2018, s. 988 
233 Ks. MEPC 72/17, kohdat 16.5–16.8. 
234 Ks. IMO: MEPC remote session 2021, kohta Underwater noise – further work to begin. 
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meriympäristölle aiheutuvat vaikutukset nousivat agendalle vasta lähes 30 vuotta myöhem-

min vuonna 2008. Tämän jälkeen aihetta on käsitelty IMO:ssa tasaisin väliajoin.   

4.3 YK:n biodiversiteettisopimuksen sopimuspuolten konferenssin laivalii-

kenteen aiheuttamaan vedenalaiseen meluun liittyvät päätökset 

Vedenalainen melu huomioitiin YK:n biodiversiteettisopimuksen sopimuspuolten konfe-

renssin kokouksessa ensimmäistä kertaa vuonna 2010, jolloin sopimuspuolet pyysivät sih-

teeristöä kokoamaan raportin olemassa olevan tutkimuksen perusteella ihmisperäisestä ve-

denalaisesta melusta ja sen vaikutuksista.235 Raporttia käsiteltiin YK:n biodiversiteettisopi-

muksen sopimuspuolten konferenssin 11. kokouksessa vuonna 2012. Kokouksessa omak-

suttiin päätös XI/1, jossa todetaan, että ihmisperäisellä vedenalaisella melulla voi olla sekä 

lyhyitä että pitkäaikaisia haitallisia vaikutuksia merieliöille ja että ongelman merkityksen 

ennustetaan kasvavan. Päätöksessä suositeltiin osapuolia edistämään vedenalaiseen meluun 

liittyvän tutkimuksen tekemistä ja tietoisuuden lisäämistä, omaksumaan toimenpiteitä ihmis-

peräisen vedenalaisen melun aiheuttamien merkittävien haitallisten vaikutusten minimoi-

miseksi sekä kehittämään indikaattoreita vedenalaisen melun mittaamiseksi. Lisäksi suosi-

teltiin, että sihteeristö perustaa työryhmän yhteistyössä relevanttien toimijoiden kuten 

IMO:n kanssa vedenalaista melua ja sen vaikutuksia koskevan tiedon jakamiseksi ja lisää-

miseksi sekä käytännön ohjeiden laatimiseksi vedenalaisen melun merkittävien haitallisten 

vaikutusten minimoimiseksi.236 Työryhmän kokous järjestettiin vuonna 2014 tarkoitukse-

naan jakaa tietoa melun vaikutuksista sekä keskustella eri melun vähentämiskeinoista.237 

Tietoraportti vedenalaisesta melusta ja sen vaikutuksista päivitettiin työryhmän toimintaa 

varten sekä uudestaan työryhmän keskustelun perusteella.238  

YK:n biodiversiteettisopimuksen sopimuspuolten konferenssin 12. kokouksessa vuonna 

2014 hyväksyttiin päivitettyä tietoraporttia hyödyntäen päätös XII/23, joka koskee muun 

muassa ihmisperäistä vedenalaista melua. Päätöksessä kannustetaan sopimuspuolia kyky-

jensä mukaisesti estämään ja minimoimaan ihmisperäisen vedenalaisen melun aiheuttamat 

merkittävät haitalliset vaikutukset biologiselle monimuotoisuudelle. Tämä tapahtuu muun 

muassa tekemällä lisää tutkimusta, kehittämällä hiljaisempaa teknologiaa ja ottamalla 

 
235 Ks. CBD Decision X/29 2010, kohta 12.  
236 Ks. CBD Decision XI/18 2012, kohdat 15–21. Ks. myös CBD Subsidiary Body 2016, kohta 1 sekä Markus 

– Sánchez 2018, s. 981–982.  
237 Ks. CBD Workshop 2014, kohdat 1–3 sekä CBD Subsidiary Body 2016, kohta 2. Ks. myös Laamanen 2016, 

s. 97. 
238 Ks. CBD Subsidiary Body 2016, kohdat 2 ja 3. 
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huomioon melunäkökohdat merensuojelualueiden hoitosuunnitelmia tai muita relevantteja 

suunnitelmia laadittaessa.239 YK:n biodiversiteettisopimuksen sopimuspuolten konferenssin 

13. kokouksessa vuonna 2016 hyväksyttiin vuorostaan päätös XIII/10. Kyseisessä päätök-

sessä viitataan päätökseen XII/23 ja kutsutaan sopimuspuolet ja muut sidosryhmät kuten 

IMO, varovaisuusperiaatteen mukaisesti, jatkamaan yhteistyötä ja jakamaan kokemuksia 

toimenpiteistä, joilla pyritään välttämään ja vähentämään ihmisperäisen vedenalaisen melun 

aiheuttamia merkittäviä haitallisia vaikutuksia. Lisäksi sihteeristöä pyydettiin jatkamaan tie-

toraportin päivittämistä sekä laatimaan sopimuspuolten ja muiden sidosryhmien kanssa käy-

tännön ohjeet vedenalaisen melun merkittävien haitallisten vaikutusten minimoimiseksi.240 

Sihteeristöä pyydettiin jatkamaan näitä tehtäviä YK:n biodiversiteettisopimuksen sopimus-

puolten konferenssin 14. kokouksessa vuonna 2018.241 

Kuten edellä olevasta tarkastelusta huomataan, vedenalaista melua on käsitelty jokaisessa 

kerran kahdessa vuodessa järjestettävässä YK:n biodiversiteettisopimuksen sopimuspuolten 

konferenssissa242 vuodesta 2010 lähtien. Voidaan siis sanoa, että keskustelu aiheen osalta on 

ollut hyvin aktiivista. Huomionarvoista on, että sopimuspuolten hyväksymissä päätöksissä 

vedenalaiseen meluun kohdistetut toimenpiteet ovat hyvin usein koskeneet vedenalaista me-

lua koskevan tiedon lisäämistä tai sen jakamista. Tämä on luonnollista ottaen huomioon koh-

dassa 1.1 esitetty, jonka mukaan vedenalaista melua ja sen vaikutuksia koskeva tieteellinen 

tieto on edelleen puutteellista243.  

4.4 ASCOBANS:n toimielinten laivaliikenteen aiheuttamaan vedenalaiseen 

meluun liittyvät päätöslauselmat ja muut soft law -instrumentit 

ASCOBANS:n toimielinten piirissä on käyty paljon keskusteluja vedenalaiseen meluun liit-

tyen.244 ASCOBANS:n vuonna 2000 järjestetyssä 3. osapuolikokouksessa hyväksyttiin pää-

töslauselma 4, häiriöt. Päätöslauselmassa tunnistettiin, että meluhäiriöiden pikkuvalaille ai-

heuttamien haitallisten vaikutusten tunnistamisen vaikeus edellyttää, että asiaa käsitellään 

varovaisuusperiaatteen mukaisesti. Päätöslauselmassa kehotettiin osapuolia tukemaan laiva-

liikenteen vaikutusten ja mahdollisten haittavaikutusten lieventämiskeinojen tutkimusta 

 
239 Ks. CBD Decision XII/23 2014, kohdat 1–5. 
240 Ks. CBD Decision XIII/10 2016, kohta 2.  
241 Ks. CBD COP 2019, s. 128. 
242 Ks. CBD: COP, jonka mukaan vuonna 2000 tehdyn sääntömuutoksen jälkeen YK:n biodiversiteettisopi-

muksen sopimuspuolten konferenssi on järjestetty kerran kahdessa vuodessa.  
243 Ks. mm. Markus – Sánchez 2018, s. 971–972, Slabbekoorn ym. 2010, s. 419 sekä Laamanen ym. 2021, s. 

205. 
244 Ks. Dotinga – Elferink 2000, s. 169–170 ja ASCOBANS Working Group 2009, s. 2–4. 
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sekä meluhäiriöiden aiheuttamia pikkuvalaiden käyttäytymisen muutoksia koskevaa lisätut-

kimusta.245 Kyseinen päätöslauselma kumottiin ASCOBANS:n 4. osapuolikokouksessa 

vuonna 2003 ja korvattiin päätöslauselmalla 5, melun ja alusten vaikutukset. Päätöslausel-

massa korostettiin jälleen varovaisuusperiaatteen mukaista lähestymistapaa. Lisäksi osapuo-

lia kehotettiin tekemään lisätutkimusta alusten ja muiden meluhäiriöiden pikkuvalaille ai-

heuttamista vaikutuksista. Osapuolia kehotettiin tekemään tutkimusta ja kehittämään asian-

mukaisia toimenpiteitä ja ohjeita, joiden avulla mahdollisia haittavaikutuksia edellä kuva-

tuista tekijöistä kuten alusten aiheuttamasta melusta voitaisiin minimoida.246  

Vuoden 2003 päätöslauselma kumottiin puolestaan ASCOBANS:n 5. osapuolikokouksessa 

ja korvattiin päätöslauselmalla 4. Melun, alusten ja muiden häiriöiden haittavaikutukset 

pienvalaisiin -päätöslauselmassa korostettiin jälleen varovaisuusperiaatteen mukaista lähes-

tymistapaa. Osapuolia kehotettiin kehittämään tehokkaita toimenpiteitä, joilla pikkuvalaisiin 

kohdistuvia häiriöitä ja mahdollisia fyysisiä vahinkoja voitaisiin vähentää. Lisäksi osapuolia 

kehotettiin tekemään lisätutkimusta alusten, erityisesti nopeavauhtisten lauttojen, ja muiden 

meluhäiriöiden pikkuvalaille aiheuttamista vaikutuksista. Osapuolia kehotettiin tekemään 

tutkimusta ja kehittämään asianmukaisia toimenpiteitä, ohjeita ja teknisiä mukautuksia, joi-

den avulla mahdollisia haittavaikutuksia mainituista äänilähteistä, kuten aluksista, voitaisiin 

minimoida. Myös täytäntöön pantujen menetelmien ja ohjeiden tehokkuuden arvioimiseksi 

kehotettiin kehittämään ja täytäntöön panemaan prosesseja.247  

Myös ASCOBANS:n neuvoa-antavan komitean kokouksissa on vuosittain keskusteltu ve-

denalaisesta melusta. Ensimmäisessä kokouksessa vuonna 1995 tunnistettiin neljä katego-

riaa, jotka tuottavat häiriöitä pikkuvalaille. Yksi näistä oli alusten tuottama melu.248 Neuvoa-

antavan komitean 15. kokouksessa vuonna 2008 perustettiin akustisten häiriöiden arvioimi-

sen istuntojen välinen työryhmä (Intersessional Working Group on the Assessment of 

Acoustic Disturbance), jonka tarkoituksena on laatia ohjeita ja suosituksia vedenalaisen me-

lun vähentämiseksi pääasiassa kaikuluotaimen käytön, seismisten tutkimusten ja paalutuk-

sen osalta, mutta myös alusten tuottaman vedenalaisen melun osalta.249 Työryhmä laati lie-

ventämisohjeet voimakasta melua tuottaville toimille vuonna 2009. Ohjeiden 11. suosituk-

sen 24 kohdan mukaan laivaliikenteen tulisi välttää altistamasta eläimiä haitallisille äänen 

 
245 Ks. ASCOBANS MOP 2000, s. 97–98. Ks. Scott 2004, s. 27. 
246 Ks. ASCOBANS MOP 2003, s. 95–96 ja ASCOBANS Working Group 2009, s. 3. Ks. Scott 2004, s. 27. 
247 Ks. ASCOBANS MOP 2006, s. 72–73. Ks. Scott 2004, s. 27. 
248 Ks. ASCOBANS Working Group 2009, s. 3. 
249 Ks. ASCOBANS Advisory Committee 2008, s. 52. 
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tasoille muuttamalla aluksen kurssia tai tarvittaessa aluksen nopeutta hidastamalla tai koko-

naan pysäyttämällä alus.250 Vuonna 2014 työryhmästä tuli Bonnin sopimuksen sekä Mus-

tanmeren, Välimeren ja sen viereisen Atlantin alueen pikkuvalaiden suojelusta annetun so-

pimuksen eli ACCOBAMS:n, ja ASCOBANS:n yhteinen melutyöryhmä.251 Työryhmän on 

tarkoituksena muun muassa päivittää edellä mainitut ohjeet.252  

Jatkuvan vedenalaisen melun kannalta olennainen on myös vuonna 2002 laadittu Itämeren 

pyöriäiskannan elvytyssuunnitelma eli niin sanottu Jastarnia -suunnitelma. Suunnitelmaa on 

päivitetty 6. osapuolikokouksessa vuonna 2009 ja 8. osapuolikokouksessa vuonna 2016.253 

Vuonna 2016 päivitetyssä Jastarnia -suunnitelmassa todetaan, että suurin uhka pyöriäiskan-

nalle on verkkokalastuksen sivusaaliiksi joutuminen, mutta myös jatkuva ja impulsiivinen 

vedenalainen melu ovat vakavia uhkia. Elvytyssuunnitelmaan valittiinkin kaksi toimenpi-

dettä, jotka liittyvät vedenalaiseen meluun. RES-07 -toimenpiteen tarkoituksena on tehdä 

lisätutkimusta jatkuvan ja impulsiivisen vedenalaisen melun vaikutuksista pyöriäisiin ja ke-

hittää merkittäville häiriöille kynnysarvot. MIT-05 -toimenpiteen tarkoituksena on imple-

mentoida RES-07 -toimenpiteen nojalla tehdyn tutkimuksen perusteella laaditut alueellisesti 

harmonisoidut kansalliset kynnysarvot ja ohjeet vedenalaisen melun sääntelylle. Kumpikin 

toimenpide on luokiteltu korkean prioriteetin toimenpiteeksi.254 

Huomionarvoista on, että vedenalaisen melun vaikutukset merieliöihin nousi keskusteluun 

ASCOBANS:n piirissä lähes vuosikymmenen aikaisemmin kuin IMO:ssa ja YK:n biodiver-

siteettisopimuksen toimielinten piirissä. Niin kuin YK:n biodiversiteettisopimuksen toimie-

linten kohdalla, myös ASCOBANS:n toimielinten päätökset ovat usein asettaneet vedenalai-

sen melun osalta tiedon lisäämistä ja tutkimusta koskevia toimenpiteitä etenkin alkuvai-

heessa. Vähitellen toimenpiteet ovat alkaneet koskemaan myös vedenalaisen melun lieven-

tämistä ja kontrollointia.  

4.5 HELCOM:n Itämeren suojelun toimintaohjelma ja muut soft law -instru-

mentit laivaliikenteen aiheuttaman vedenalaisen melun näkökulmasta 

Myös HELCOM on ottanut aktiivisesti kantaa vedenalaiseen meluun Itämerellä.255 HEL-

COM laati vuonna 2007 Itämeren suojelun toimintaohjelman (Baltic Sea Action Plan eli 

 
250 Ks. ASCOBANS Working Group 2009, s. 15. 
251 Ks. Joint CMS/ACCOBAMS/ASCOBANS Noise Working Group 2015, kohta I. Working group history.  
252 Ks. ASCOBANS: Underwater Noise Working Group. 
253 Ks. Loisa – Pyöriäistyöryhmä 2016, s. 32, ASCOBANS MOP 2009 ja ASCOBANS MOP 2016. 
254 Ks. ASCOBANS MOP 2016, s. 53–55. 
255 Ks. mm. Erbe 2013, s. 13.  
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BSAP), jonka tavoitteena oli saavuttaa Itämeren ympäristön hyvä tila vuoteen 2021 men-

nessä. BSAP päätettiin kuitenkin päivittää, kun kävi ilmi, ettei tavoitetta tultaisi saavutta-

maan asetettuun aikarajaan mennessä.256 Päivitetty BSAP julkaistiin lokakuussa 2021. Yksi 

yhdestätoista päivitetyssä BSAP:ssa käsitellystä meriympäristölle painetta luovasta tekijästä 

on ihmisperäinen vedenalainen melu. Tavoitteeksi vedenalaisen melun osalta päivitetyssä 

BSAP:ssa asetetaan, että ihmisperäisestä vedenalaisesta melusta ei aiheudu ollenkaan tai ai-

heutuu korkeintaan minimaalisia haittoja merielämälle. Päivitetyn BSAP:n toimenpiteet 

S55-S63 sekä B8 koskevat vedenalaista melua.257 

S55 -toimenpiteen mukaan jatkuvalle vedenalaiselle melulle tunnistetaan vuoteen 2025 

mennessä ympäristön kannalta parhaan käytännön ja käyttökelpoisen tekniikan mukaiset lie-

ventämistoimenpiteet, minkä jälkeen lieventämistoimenpiteet implementoidaan ja päivite-

tään kerran kahdessa vuodessa. IMO:ssa käytyjä keskusteluita vedenalaisesta melusta tue-

taan aktiivisesti S56 -toimenpiteen mukaan, kun taas S57 -toimenpiteen perusteella sopi-

muspuolet työskentelevät vedenalaista melua koskevien alueellisesti koordinoitujen toimen-

piteiden laatimiseksi, johon kuuluu muun muassa pilottihankkeiden, jotka tutkivat alusten 

vauhdin, reittijärjestelyiden ja muiden aluksia koskevien toimenpiteiden vaikutusta veden-

alaiseen meluun, käynnistäminen ja tukeminen vuoden 2026 loppuun mennessä. S6-toimen-

piteen mukaan kehitetään ja implementoidaan taustamelua koskevat kynnysarvot ja arvioin-

timenetelmät muun muassa EU:n ja muiden relevanttien asiantuntijaryhmien kanssa me-

rinisäkkäille vuoteen 2023 mennessä ja muille relevanteille lajeille vuoteen 2026 mennessä. 

S63 -toimenpiteen mukaan taustamelun säännöllinen ja alueellinen seuranta toteutetaan vuo-

teen 2023 mennessä. B8 -toimenpiteen mukaan pyöriäisen osalta tunnistetaan tietoaukot liit-

tyen muun muassa vedenalaiseen meluun ja tunnistetaan mahdolliset lieventämistoimenpi-

teet ja implementoidaan ne.258 

Vuoden 2013 HELCOM:n ministerikokouksessa käsiteltiin aikaisemmin voimassa olleen 

BSAP:n tavoitteiden saavuttamista, jonka perusteella laadittiin ministerikokouksen julistus. 

Julistuksen 18 kohdassa todetaan, että ministerikokous on päättänyt toteuttaa jatkotoimen-

piteitä, joita tarvitaan terveellisen meriekosysteemin saavuttamiseksi Itämeren alueella, mu-

kaan lukien toimet koskien jatkuvan ja impulsiivisen vedenalaisen melun vaikutuksia me-

rieliöihin. Kohdassa 25 (B) sovittiin, ettei taustamelun taso saisi vaikuttaa Itämeren 

 
256 Ks. HELCOM: Baltic Sea Action Plan.  
257 Ks. HELCOM BSAP 2021, s. 8, 36 ja 46. 
258 Ks. HELCOM BSAP 2021, s. 15, 46. 
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meriympäristöön negatiivisesti. Ihmisten toiminnan, jonka arvioidaan aiheuttavan kielteisiä 

vaikutuksia meriympäristölle, tulisi toteuttaa vain, jos asianmukaiset lieventämistoimenpi-

teet ovat käytössä.259 Ministerijulistuksen tavoitteita toteuttamaan HELCOM perusti veden-

alaisen melun asiantuntijaverkoston, jonka tehtävänä oli laatia etenemissuunnitelma.260 

Vuonna 2016 hyväksytyn etenemissuunnitelma 2015–2017 toimenpiteisiin lukeutui esimer-

kiksi jatkuvaa vedenalaista melua koskevan seurantaohjelman laatiminen.261  

Vuonna 2018 HELCOM:n ministerikokouksessa päätettiin laatia vedenalaista melua kos-

keva toimintasuunnitelma (Regional Action Plan on Underwater Noise). Vedenalaista melua 

koskevan toimintasuunnitelman laatimisryhmän (the Drafting Group on the Regional Action 

Plan on Underwater Noise) ensimmäinen kokous järjestettiin helmikuussa 2021, ja veden-

alaista melua koskeva toimintasuunnitelma hyväksyttiin kesäkuussa 2021.262 Vedenalaista 

melua koskeva toimintasuunnitelma sisältää useita jo käynnissä olevia toimenpiteitä sekä 

ehdotettuja alueellisia ja kansallisia toimenpiteitä, joiden avulla vuosien 2013 ja 2018 mi-

nisterijulistuksissa päätetyt tavoitteet voidaan saavuttaa. Toimintasuunnitelmassa on useita 

jatkuvaa vedenalaista melua koskevia toimenpiteitä, jotka koskevat jatkuvan vedenalaisen 

melun seurantaa ja tiedon keräämistä, vaikutusten arviointien parantamista ja vaikutusten 

vähentämistä.263 HELCOM on laatinut myös muun muassa ohjeistukset vedenalaisen melun 

valvontaan liittyen.264 

HELCOM:ssa vedenalaista melua koskeva keskustelu alkoi suunnilleen samoihin aikoihin 

kuin IMO:ssa ja YK:n biodiversiteettisopimuksen toimielinten piirissä. Huomattavaa on, 

että HELCOM:n laatiman BSAP:n ja vedenalaista melua koskevan toimintasuunnitelman 

perusteella on odotettavissa useita laivaliikenteen vedenalaista melua koskevia toimenpiteitä 

Itämerellä seuraavien vuosien aikana.  

4.6 Keskeiset havainnot 

Soft law -instrumenttien tarkasteleminen osoittaa, että vedenalaista melua ja nimenomaan 

laivaliikenteen aiheuttamaa vedenalaista on käsitelty IMO:ssa ja edellä mainittujen yleisso-

pimusten toimielimissä laajasti. Vedenalainen melu nousi kyseisten yleissopimusten 

 
259 Ks. HELCOM Ministerial Declaration 2013.  
260 Ks. HELCOM: EG Noise ja HELCOM: Underwater Noise. 
261 Ks. HELCOM 37-2016, kohta Annex 3 ja HELCOM DG RAP -Noise 1-2021, liite 2 kohta Preamble.  
262 Ks. HELCOM Recommendation 42-43/1. Ks. myös HELCOM DG RAP -Noise 1-2021, liite 2 kohta Pream-

ble. 
263 Ks. HELCOM Recommendation 42-43/1. 
264 Ks. HELCOM Guidelines for monitoring continuous noise. 
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toimielinten ja IMO:n keskusteluihin niinkin aikaisin kuin 1990-luvulla, mutta suurempaa 

huomiota se on kerännyt vasta 2010-luvulta eteenpäin yhä kiihtyvällä tahdilla. Voidaan kat-

soa, että soft law -instrumenteilla on ollut ja on edelleen suuri merkitys vedenalaista melua 

koskevan tiedon lisäämisessä, sillä etenkin alkuvaiheessa edellä käsiteltyjen soft law -inst-

rumenttien toimenpiteet ovat koskeneet lähinnä vedenalaista melua ja sen vaikutuksia kos-

kevaa tutkimusta ja tiedon lisäämistä. Vasta tiedon kerääntyessä vedenalaista melua koske-

vaa sääntelyä on ollut ja on edelleen tulevaisuudessa mahdollista kehittää. Uusimmat soft 

law -instrumenttien toimenpiteet koskevatkin yhä enenevissä määrin tiedon keräämisen 

ohella vedenalaisen melun vaikutusten vähentämistä ja kontrolloimista. Uutta laivaliiken-

teen aiheuttamaan vedenalaiseen meluun liittyvää soft lawta kehitetään jatkuvasti lisää265, 

mutta jo edellä mainittujen instrumenttien perusteella on odotettavissa useita laivaliikenteen 

vedenalaista melua koskevia toimenpiteitä Itämerellä seuraavien vuosien aikana. Soft lawn 

avulla kerätty tieto ja alun perin soft lawna hyväksytyt ohjeistukset ja niiden implementointi 

voivat edistää sitovan kansainvälisen tai kansallisen sääntelyn laatimista laivaliikenteen ai-

heuttaman vedenalaisen melun osalta.  

5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tutkielman tarkoituksena oli selventää laivaliikenteen Suomen aluevesillä aiheuttaman jat-

kuvan vedenalaisen melun kansainvälistä sääntelyä koskevaa oikeustilaa erityisesti siitä nä-

kökulmasta, mitä Suomen valtiota koskevia oikeuksia ja velvollisuuksia kansainvälisestä oi-

keudesta voidaan johtaa laivaliikenteen Suomen aluevesillä aiheuttamaan jatkuvaan veden-

alaiseen meluun ja sen vaikutuksiin liittyen. Tässä tarkoituksessa tutkimuksessa tarkasteltiin 

varovaisuusperiaatetta, Suomea koskevia relevantteja kansainvälisiä yleissopimuksia sekä 

eräitä kansainvälisiä soft law -instrumentteja. 

Oikeuskirjallisuudessa on esitetty useita näkemyksiä siitä, mikä varovaisuusperiaatteen oi-

keudellinen asema on kansainvälisessä oikeudessa. Kyse on siitä, onko varovaisuusperiaate 

oikeudellisesti sitomaton näkemys, yleinen oikeusperiaate vai osa tapaoikeutta. Tässä tut-

kielmassa esitetään, että valtiot ovat tunnustaneet varovaisuusperiaatteen kansainvälisen oi-

keuden periaatteeksi. Myös varovaisuusperiaatteen sisällöstä on esitetty lukuisia näkemyk-

siä, jotka voidaan jakaa karkeasti kolmeen eri kategoriaan. Tutkielmassa tarkastellaan varo-

vaisuusperiaatteen sisältöä suhteessa laivaliikenteen aiheuttaman jatkuvan vedenalaisen 

 
265 Ks. mm. IMO: MEPC remote session 2021, kohta Underwater noise – further work to begin. 
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melun vaikutuksiin Suomen aluevesillä eli Itämerellä. Tarkastelun perusteella tutkimuksessa 

esitetään, että suhteessa laivaliikenteen aiheuttaman vedenalaisen melun vaikutuksiin Itäme-

ren merieliöihin ja meriympäristöön varovaisuusperiaatteen määritelmä sisältyy luokittelun 

toiseen kategoriaan. Toisen luokan mukaan varovaisuusperiaate edellyttää joitakin aktiivisia 

toimenpiteitä silloin, kun on kohtuullisesti todisteita vahingon tapahtumisesta, vaikka täyttä 

tieteellistä varmuutta päästön ja väitettyjen vaikutusten välillä ei olisi.  

Tutkielmassa esitetään varovaisuusperiaatteen tarkemmaksi määritelmäksi suhteessa laiva-

liikenteen aiheuttaman vedenalaisen melun vaikutuksiin Suomen aluevesillä seuraavaa: Val-

tioiden tulee ryhtyä ennalta ehkäiseviin toimiin silloin, kun on riittävää näyttöä vakavan va-

hingon mahdollisuudesta. Ehkäiseviin toimiin tulee ryhtyä, vaikka päästöjen ja niiden väi-

tettyjen vaikutusten välisestä syy-yhteydestä ei olisi lopullista näyttöä eli täydellistä tieteel-

listä varmuutta. Määrittäessään, missä laajuudessa ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä tulee 

suorittaa, valtiot voivat ottaa huomioon niiden teknologiset valmiudet ja toimenpiteiden kus-

tannustehokkuuden.  

Tutkielmassa esitetään, että riittävää näyttöä laivaliikenteen aiheuttaman jatkuvan veden-

alaisen melun aiheuttaman vakavan vahingon mahdollisuudesta on olemassa, vaikka täyttä 

tieteellistä varmuutta ei ole. Näin ollen, mikäli yksittäistapauksessa ei ole muuta sääntelyä, 

tapauksessa voidaan soveltaa varovaisuusperiaatetta. Toisin sanoen Suomen valtion tulee 

varovaisuusperiaatteen mukaan ryhtyä laivaliikenteen aiheuttamaa vedenalaista melua kos-

keviin ennalta ehkäiseviin toimenpiteisiin ottaen huomioon sen teknologiset valmiudet ja 

toimenpiteiden kustannustehokkuuden. Oikeusperiaatteiden syntymekanismista johtuen val-

tioiden harkintavalta on kuitenkin suuri ja kynnys sille, että Suomen valtion katsotaan toi-

mineen varovaisuusperiaatteen vastaisesti, on korkea. Varovaisuusperiaatetta voidaan myös 

hyödyntää tulkinnan apuvälineenä tietyin rajoituksin silloin, kun aiheesta on sitovaa kan-

sainvälistä sääntelyä. 

Tutkimuksessa tarkastelluista yleissopimuksista ainoastaan ASCOBANS:n liitteenä ole-

vassa suojelu- ja hoitosuunnitelman 1d kohdassa sekä Helsingin sopimuksen 9 artiklassa 

mainitaan vedenalainen melu nimenomaisesti. Helsingin sopimuksen 9 artikla koskee huvi-

veneilyä, ja on siten tämän tutkimuksen tutkimustehtävän ulkopuolella. Yleissopimusten 

yleisluontoiset ympäristön, lajien ja biodiversiteetin suojelua sekä pilaantumista koskevat 

säännökset soveltuvat laivaliikenteen aiheuttamaan vedenalaiseen meluun. Tästä syystä 

säännöksiä tulkittiin sen selvittämiseksi, mitä oikeuksia ja velvollisuuksia niistä voidaan 
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johtaa Suomen valtiolle laivaliikenteen aiheuttamaan vedenalaiseen meluun liittyen Suomen 

aluevesien osalta, ja kuinka velvoittavia niistä johdetut velvollisuudet ovat. Tässä tarkoituk-

sessa yleissopimusten säännöksiä jaoteltiin alun perin Rajamanin luoman, mutta tähän tut-

kimukseen muokatun jaottelun perusteella vahvoihin ja heikkoihin velvoitteisiin, oikeuksia 

luoviin säännöksiin sekä ohjaaviin velvoitteisiin. Tämän alustavan jaottelun tuloksia, jotka 

ovat tämän tutkielman liitteenä 1, käytettiin sen jälkeen tulkinnan apuvälineenä edellä esi-

tettyyn tutkimusongelmaan vastaamiseksi. Tulkinnan yhteydessä säännökset jaoteltiin sa-

maista taulukkoa käyttäen vahvoihin ja heikkoihin velvoitteisiin, oikeuksia luoviin säännök-

siin sekä ohjaaviin velvoitteisiin laivaliikenteen Suomen aluevesillä aiheuttaman vedenalai-

sen melun ja sen vaikutusten näkökulmasta. Kyseinen taulukko, jossa esitetään säännösten 

merkityssisältö suhteessa tarkasteltavaan aiheeseen, löytyy tämän tutkimuksen liitteestä 

kaksi.   

Yhteenvetona voidaan todeta, että UNCLOS:sta, YK:n biodiversiteettisopimuksesta, Bernin 

ja Bonnin sopimuksista, ASCOBANS:sta sekä Helsingin sopimuksesta voidaan tulkinnan 

avulla johtaa yhteensä 13 vahvaa velvoitetta, 8 heikkoa velvoitetta sekä 19 oikeuksia luovaa 

säännöstä laivaliikenteen Suomen aluevesillä eli käytännössä Itämerellä aiheuttamaan ve-

denalaiseen meluun ja sen aiheuttamiin vaikutuksiin liittyen. Lisäksi UNCLOS:n pilaantu-

mista koskeva määritelmä luo yhden ohjaavan velvoitteen aiheeseen liittyen. Suunnilleen 

puolet tutkimuksessa tarkastelluista säännöksistä luovat siis Suomen valtiolle velvollisuuk-

sia ja puolet oikeuksia suhteessa tarkasteltavaan aiheeseen. Kaikki tässä tutkimuksessa tar-

kastellut velvollisuuksia luovat säännökset on kuitenkin kirjoitettu siten, että vaikka niissä 

asetetaan toimenpiteitä tai tavoitteita, niissä ei täsmennetä sitä, miten toimenpiteet tulee suo-

rittaa tai mitä toimenpiteitä edellytetään tavoitteiden saavuttamiseksi. Heikkoihin velvoittei-

siin luokitellut säännökset on myös kirjoitettu hyödyntäen verbiä pyrkiä ja/tai harkintavaltaa 

lisääviä fraaseja kuten tarvittaessa tai asianmukaisesti. Näin ollen velvollisuuksia luovat 

säännökset on kirjoitettu epätarkasti siten, että niistä aiheutuvat Suomen valtiota koskevat 

toimimisvelvollisuudet voivat tosiasiassa olla hyvin vähäpätöisiä. Tämä johtuu siitä, että 

laaja harkintavalta heikentää mahdollisuuksia arvioida sitä, ovatko sopimuspuolet noudatta-

neet säännöstä, joka puolestaan tosiasiassa heikentää säännöksellä luotujen velvollisuuksien 

velvoittavuutta. 

Vedenalaista melua ja nimenomaan laivaliikenteen aiheuttamaa vedenalaista melua on käsi-

telty laajasti YK:n biodiversiteettisopimuksen, ASCOBANS:n, HELCOM:n ja IMO:n 
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piirissä. Vedenalainen melu nousi kyseisten yleissopimusten toimielinten ja IMO:n keskus-

teluihin jo 1990-luvulla, mutta suurempaa huomiota se on kerännyt vasta 2010-luvulta eteen-

päin yhä kiihtyvällä tahdilla. Etenkin alkuvaiheessa toimenpiteet ovat koskeneet lähinnä ve-

denalaista melua ja sen vaikutuksia koskevaa tutkimusta, mutta tiedon lisääntyessä myös 

vedenalaisen melun vaikutusten vähentämisen ja kontrolloimisen osalta on annettu erilaisia 

ohjeistuksia ja suosituksia. Voidaan katsoa, että soft law -instrumenteilla on ollut suuri mer-

kitys vedenalaista melua koskevan tiedon lisäämisessä ja siten sitä koskevan sääntelyn ke-

hittymisessä. Kerätty tieto ja soft lawna omaksutut ja implementoidut toimenpidesuositukset 

voivat myös jatkossa edistää sitovan kansainvälisen tai kansallisen sääntelyn laatimista lai-

valiikenteen aiheuttaman vedenalaisen melun osalta. Uutta laivaliikenteen aiheuttamaan ve-

denalaiseen meluun liittyviä ohjeistuksia ja muuta soft lawta kehitetään jatkuvasti, mutta jo 

edellä käsiteltyjen instrumenttien perusteella on odotettavissa useita laivaliikenteen aiheut-

tamaa vedenalaista melua koskevia toimenpiteitä Itämerellä seuraavien vuosien aikana. 

Vedenalaisen melun sääntelyyn liittyy vielä paljon sellaisia kysymyksiä, jotka kaipaavat tut-

kimista. Luonnollisesti tästä tutkimuksesta seuraavat tutkimusongelmat liittyvät siihen, mi-

ten laivaliikenteen aiheuttamaa jatkuva vedenalaista melua säännellään EU:ssa ja kansalli-

sella tasolla. Tämän jälkeen voi olla mielekästä tutkia sitä, täyttääkö kansallinen laivaliiken-

teen aiheuttamaa vedenalaista melua koskeva sääntely ja toimenpiteet kansainvälisestä oi-

keudesta ja EU-oikeudesta johdetut velvoitteet. Koska kansainvälisten yleissopimusten lai-

valiikenteen aiheuttamaa vedenalaista melua koskevat velvoitteita luovat säännökset on kir-

joitettu edellä kuvatuin tavoin laajaa harkintavaltaa sisältäviksi, tutkimuksen tuloksena olisi 

ainakin kansainvälisen oikeuden velvoitteiden täyttämisen osalta kuitenkin todennäköisesti 

se, että kansalliset toimenpiteet ovat riittäviä. Kansallista sääntelyä voisi olla aiheellista tar-

kastella myös varovaisuusperiaatteen näkökulmasta, sillä vaikka vedenalaista melua kos-

keva tutkimustieto on puutteellista, sillä on edellä kuvatuin tavoin osoitettu olevan haitallisia 

vaikutuksia merieliöille ja kokonaisille ekosysteemeille. Tutkimuksessa vastattaisiin tällöin 

siihen tutkimuskysymykseen, onko sääntely riittävää varovaisuusperiaatteen näkökulmasta. 

Mikäli sääntelytarpeita nousisi edellä mainittujen tutkimusten tai yhteiskunnallisen keskus-

telun seurauksena, tutkimusta tulisi tehdä myös soveltuvista sääntelykeinoista. Lisäksi tut-

kimusta tarvitaan siitä, miten impulsiivista vedenalaista melua säännellään kansainvälisellä 

tasolla, EU:ssa ja kansallisesti.  
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Eräs hedelmällinen tutkimuskohde liittyy vedenalaisen melun huomioimiseen ympäristö- ja 

vesiluvittamisessa. Taustoituksena esitetään vuosina 2016–2018 toteutetun vedenalaisen 

melun hallinta -pilottiprojektin raportti, jonka mukaan ainakin vesilupien lupamääräyksissä 

vedenalainen melu on huomioitu ”korkeintaan melko yleisellä tasolla”266. Raportissa tode-

taan edelleen, että vedenalaisen melun vaikutuksia koskevan tiedon lisääntymisen myötä ve-

denalainen melu tullaan kuitenkin todennäköisesti tulevaisuudessa ottamaan huomioon lu-

pamääräyksissä tarkemmin, minkä lisäksi vesilupahakemuksissa tullaan todennäköisesti 

edellyttämään tarkempia arvioita hankkeeseen liittyvästä vedenalaisesta melusta267. Tutki-

musta voisi tehdä siitä, onko muutoksia ollut havaittavissa, ja millä keinoin vedenalainen 

melu voitaisiin ottaa lupamääräyksissä paremmin huomioon. Myös ainoastaan ympäristölu-

paa edellyttävät kohteet voivat tuottaa vedenalaista melua, kuten tuulivoimalat. Tutkimusta 

ei ole tehty siitä, miten vedenalainen melu on huomioitu ympäristölupien lupamääräyksissä 

ja miten vedenalainen melu voitaisiin vuorostaan ympäristölupien lupamääräyksissä ottaa 

tarkemmin huomioon.  

 

 
266 Meriläinen – Lindfors 2018, s. 9 ja 46. 
267 Meriläinen – Lindfors 2018, s. 46. 



LIITTEET 

 

Liite 1 Kansainvälisten yleissopimusten säännösten velvoittavuustaulukko – alustava jaottelu 

 

YK:n merioikeusyleissopimus eli UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea, SopS 49-50/1996) 

 

Vahvat velvoitteet Heikot velvoitteet Oikeuksia luovat säännökset  Ohjaavat velvoitteet 

   1 artiklan 1 kohdan 4 alakohta: 

Tässä yleissopimuksessa ''meriympäristön pi-

laantuminen'' tarkoittaa (”means”) ”– –” ih-

misen toimesta suoraan tai välillisesti tapah-

tuvaa aineiden tai energian johtamista me-

riympäristöön ”– –” niin että sen seurauksena 

joko tosiasiallisesti tai todennäköisesti elolli-

set luonnonvarat ja merellinen elämä vahin-

goittuisivat ”– –” tai aiheutuisi muita vastaa-

via haittoja. 

  21 artikla:  

Rantavaltio (”the coastal State”) voi hy-

väksyä (”may adopt”) tämän yleissopimuk-

sen ja muiden kansainvälisen oikeuden sään-

töjen mukaisia lakeja ja määräyksiä, jotka 

koskevat viatonta kauttakulkua aluemerellä 

ja jotka liittyvät johonkin tai kaikkiin seuraa-

vista seikoista: ”– –” f) rantavaltion ympäris-

tön suojelu sekä ympäristön pilaantumisen 

ehkäiseminen, vähentäminen ja valvonta; ”– 

–”. Tällaiset lait ja määräykset eivät voi kos-

kea (”shall not apply”) ulkomaisten alusten 

mallia, rakennetta, miehistöä tai varusteita, 

paitsi jos niillä saatetaan voimaan yleisesti 

hyväksyttyjä kansainvälisiä sääntöjä tai mää-

räyksiä. 

 

24 artiklan 1 kohdan a alakohta:  

Rantavaltio (”the coastal State”) ei saa vai-

keuttaa (”shall not hamper”) ulkomaisten 

alusten viatonta kauttakulkua aluemerellä 

muutoin kuin tämän yleissopimuksen mukai-

sesti. Varsinkaan ei rantavaltio saa (”the 

coastal State”) (”shall not”) ”– –”: a) asettaa 

ulkomaisille aluksille määräyksiä, jotka käy-

tännössä johtavat viatonta kauttakulkua 

   



Vahvat velvoitteet Heikot velvoitteet Oikeuksia luovat säännökset  Ohjaavat velvoitteet 

koskevan oikeuden kieltämiseen tai heikentä-

miseen. 

192 artikla:  

Valtioilla (”States”) on velvollisuus (”have 

the obligation”) suojella ja säilyttää meriym-

päristöä. 

    

  193 artikla:  

Valtioilla (”States”) on täysivaltainen oi-

keus (”have the sovereign right”) hyödyn-

tää luonnonvarojaan ympäristöpolitiik-

kansa ja meriympäristön suojelua ja säi-

lyttämistä koskevan velvollisuutensa mu-

kaisesti (”pursuant to their environmental 

policies and in accordance with their duty 

to protect and preserve the marine envi-

ronment”. 

 

194 artiklan 3 kohdan b alakohta: 

Toimien, joihin tämän osan määräysten mu-

kaan ryhdytään, tulee kohdistua (”shall 

deal”) kaikkiin lähteisiin, joista aiheutuu me-

riympäristön pilaantumista. Näillä toimilla 

tähdätään (”shall include”) muun muassa 

seuraavanlaisen pilaantumisen mahdollisim-

man tehokkaaseen vähentämiseen: b) alusten 

aiheuttama pilaantuminen ”– –”. 

 

194 artiklan 4 kohta: 

Toimiessaan meriympäristön pilaantumisen 

ehkäisemiseksi, vähentämiseksi ja valvo-

miseksi valtiot (”States”) pidättyvät häirit-

semästä (”shall refrain”) aiheettomasti mui-

den valtioiden toimintaa ”– –”. 

 

194 artiklan 5 kohta:  

Tämän osan määräysten mukaisesti tulee 

ryhtyä (”shall include”) myös tarpeellisiin 

toimiin, joita tarvitaan harvinaisten tai her-

kästi vaurioituvien luonnonjärjestelmien sekä 

harvinaistuneiden, vaarantuneiden tai erittäin 

uhanalaisten lajien ja muiden merielämän 

muotojen elinympäristön suojelemiseksi ja 

säilyttämiseksi. 

194 artiklan 1 kohta:  

Valtiot (”States”) ryhtyvät (”shall take”), 

yhdessä tai erikseen (”individually or 

jointly”) sen mukaan kuin on tarkoituk-

senmukaista (”as appropriate”), kaikkiin 

tämän yleissopimuksen mukaisiin toimiin, 

joita eri lähteistä peräisin olevan meriympä-

ristön pilaantumisen ehkäiseminen, vähentä-

minen ja valvominen edellyttää. Tässä tarkoi-

tuksessa ne käyttävät mahdollisuuksiensa 

mukaan (”in accordance with their capa-

bilities”) soveliaimpia käytettävissä olevia 

keinoja (”the best practicable means at 

their disposal”) ja pyrkivät (”shall en-

deavour”) yhdenmukaistamaan menettelyta-

pojaan. 

  



Vahvat velvoitteet Heikot velvoitteet Oikeuksia luovat säännökset  Ohjaavat velvoitteet 

197 artikla:  

Valtiot (”States”) laativat yhteistyössä 

(”shall cooperate”) ”– –” tämän yleissopi-

muksen mukaisia kansainvälisiä sääntöjä, 

säännöksiä ja menettelytapasuosituksia me-

riympäristön suojelemiseksi ja säilyttä-

miseksi ”– –”. 

   

200 artiklan ensimmäinen virke:  

Valtiot (”States”) toimivat yhteistyössä 

(”shall cooperate”) ”– –” selvitysten teke-

miseksi, tutkimusohjelmien toteuttamiseksi 

ja meriympäristön pilaantumista koskevien 

tietojen vaihdon edistämiseksi.  

200 artiklan toinen virke:  

Valtiot (”States”) pyrkivät osallistumaan 

(”shall endeavour to participate”) aktiivi-

sesti alueellisiin ja maailmanlaajuisiin ohjel-

miin, joilla hankitaan tietoja pilaantumisen 

luonteen ja laajuuden, pilaantumiskohteiden 

sekä pilaantumisen leviämisreittien, vaarate-

kijöiden ja torjuntamenetelmien selvittä-

miseksi. 

  

201 artikla:  

Valtiot (”States”) määrittävät (”shall coo-

perate in establishing”) 200 artiklan mukai-

sesti hankittujen tietojen perusteella yhteis-

työssä ”– –” asianmukaiset tieteelliset perus-

teet, joiden avulla laaditaan sääntöjä, sään-

nöksiä ja menettelytapasuosituksia, joilla eh-

käistään, vähennetään ja valvotaan meriym-

päristön pilaantumista. 

   

204 artiklan 2 kohta:  

Valtiot (”States”) seuraavat (”shall keep 

under surveillance”) erityisesti sellaisen toi-

minnan vaikutuksia, jonka ne sallivat tai jota 

ne itse harjoittavat, jotta ne voivat määrittää, 

aiheutuuko siitä todennäköisesti meriympä-

ristön pilaantumista. 

204 artiklan 1 kohta:  

Valtiot (”States”) pyrkivät (”shall en-

deavour”) muiden valtioiden oikeuksia 

loukkaamatta (”consistent with the rights 

of other States”) suoraan tai toimivaltais-

ten kansainvälisten järjestöjen välityksellä 

havainnoimaan, mittaamaan, arvioimaan ja 

analysoimaan hyväksytyillä tieteellisillä me-

netelmillä meriympäristön pilaantumisvaaraa 

tai pilaantumisen seurauksia. 

  

211 artiklan 1 kohta:  

Valtiot (”States”) laativat (”shall estab-

lish”) toimivaltaisen kansainvälisen järjes-

tön tai yleisen diplomaattikonferenssin vä-

lityksellä kansainvälisiä sääntöjä ja säännök-

siä alusten aiheuttaman meren pilaantumisen 

 211 artiklan 3 kohta*:  

Valtiot (”States”), jotka asettavat meriym-

päristön pilaantumista ehkäistäkseen, vähen-

tääkseen tai valvoakseen ulkomaisille aluk-

sille erityisvaatimuksia, jotka koskevat 

alusten saapumista niiden satamiin tai 

 



Vahvat velvoitteet Heikot velvoitteet Oikeuksia luovat säännökset  Ohjaavat velvoitteet 

ehkäisemiseksi, vähentämiseksi ja valvo-

miseksi ”– –”. 

 

211 artiklan 2 kohta:  

Valtiot (”States”) säätävät lakeja ja antavat 

(”shall adopt”) määräyksiä niiden lippua 

käyttävien tai niissä rekisteröityjen alusten 

aiheuttaman meriympäristön pilaantumisen 

ehkäisemiseksi, vähentämiseksi ja valvo-

miseksi. Lakien ja määräysten tulee olla 

(”shall have”) vähintään yhtä tehokkaita 

kuin toimivaltaisessa kansainvälisessä järjes-

tössä tai yleisessä diplomaattikonferenssissa 

laaditut yleisesti hyväksytyt kansainväliset 

säännöt ja säännökset. 

sisäisille aluevesille tai alusten käymistä nii-

den rannikon ulkopuolella sijaitsevissa ulko-

satamissa, julkaisevat (”shall give”) asian-

mukaisesti nämä vaatimukset ja ilmoittavat 

(”shall communicate”) niistä toimivaltai-

selle kansainväliselle järjestölle. ”– –” Tämä 

artikla ei heikennä aluksen jatkuvaa oikeutta 

viattomaan kauttakulkuun ”– –”. 

 

* 211 artiklan 3 kohta on kirjoitettu siten, että 

rantavaltioilla ei ole velvollisuutta vaan oi-

keus asettaa kyseisiä erityisvaatimuksia, 

minkä vuoksi artikla on sijoitettu tähän kate-

goriaan. Mikäli rantavaltio kuitenkin asettaa 

erityisvaatimuksia, niiden tulee noudattaa 

säännöksessä asetettuja vaatimuksia. Vaati-

musten noudattaminen on vahva velvoite. 

 

211 artiklan 4 kohta:  

Harjoittaessaan täysivaltaisuuttaan alue-

merellään rantavaltiot (”coastal States”) 

voivat hyväksyä (”may adopt”) lakeja ja 

määräyksiä, joilla ehkäistään, vähennetään ja 

valvotaan ulkomaisten alusten aiheuttamaa 

meren pilaantumista. ”– –” lait ja määräykset 

eivät kuitenkaan saa haitata (”shall not 

hamper”) ulkomaisten alusten viatonta kaut-

takulkua. 

 

  



Biologista monimuotoisuutta koskeva yleissopimus eli YK:n biodiversiteettisopimus (Convention on Biological Diversity, SopS 78/1994) 

 

Vahvat velvoitteet Heikot velvoitteet Oikeuksia luovat säännökset  Ohjaavat velvoitteet 

   Johdanto:  

”– –” toteavat myös, että biologisen moni-

muotoisuuden merkittävän vähenemisen tai 

häviön uhatessa varmistettujen tieteellisten 

todisteiden puuttumista ei tulisi käyttää syynä 

uhan torjumiseen tai sen vaikutusten vähen-

tämiseen tähtäävien toimenpiteiden lykkää-

miseen ”– –”. 

   1 artikla:  

Tämän yleissopimuksen tavoitteena (”the 

objectives”), jota tulee toteuttaa asiaankuu-

luvien määräysten mukaisesti, on biologisen 

monimuotoisuuden suojelu, sen osien kes-

tävä käyttö sekä perintöaineksen käytöstä 

saadun hyödyn oikeudenmukainen ja tasa-

puolinen jako, johon kuuluu myös asianmu-

kainen perintöaineksen saanti ja asiaankuulu-

van teknologian siirto ”– –”. 

   2 artikla: määritelmät 

4 artikla:  

Jollei muiden valtioiden oikeuksista muuta 

johdu ja jollei tässä yleissopimuksessa ni-

menomaan toisin määrätä, tämän yleissopi-

muksen määräykset velvoittavat (”apply”) 

kaikkia sopimuspuolia (”each Contracting 

Party”)  

a) biologisen monimuotoisuuden osien osalta 

kunkin sopimuspuolen kansallisen lainkäyt-

tövallan alueella, ja 

b) niiden lainkäyttövallan tai valvonnan alai-

suudessa toteutettavan tuotannon ja toiminto-

jen osalta ”– –” asianomaisen sopimuspuolen 

kansallisen lainkäyttövallan alaisilla alueilla 

tai kansallisen lainkäyttövallan ulkopuolisilla 

alueilla. 

   

 5 artikla:  

Kansallisen lainkäyttövallan ulkopuolisten 

alueiden sekä muiden yhteisen edun mukais-

ten asioiden osalta kukin sopimuspuoli 

  



Vahvat velvoitteet Heikot velvoitteet Oikeuksia luovat säännökset  Ohjaavat velvoitteet 

(”each Contracting Party”) toimii mahdol-

lisuuksien mukaan ja soveltuvin osin (”as 

far as possible and as appropriate”) yhteis-

työssä (”shall cooperate”) muiden sopimus-

puolten kanssa ”– –” biologisen monimuotoi-

suuden suojelun ja kestävän käytön edistä-

miseksi. 

 6 artikla: 

Kunkin sopimuspuolen (”each Contrac-

ting Party”) tulee (”shall”) erityisolosuh-

teidensa ja valmiuksiensa mukaisesti (”in 

accordance with its particular conditions 

and capabilities”)  

a) kehittää kansallisia biologisen monimuo-

toisuuden suojelun ja kestävän käytön strate-

gioita, suunnitelmia ja ohjelmia tai muuntaa 

nykyisiä strategioita, suunnitelmia tai ohjel-

mia tähän tarkoitukseen ”– –”, sekä  

b) sisällyttää biologisen monimuotoisuuden 

suojelu ja kestävä käyttö mahdollisuuk-

siensa mukaan ja soveltuvin osin (”as far 

as possible and as appropriate”) yhteiskun-

nan eri sektoreiden sisäisiin ja niiden välisiin 

suunnitelmiin, ohjelmiin ja toimintaperiaat-

teisiin. 

  

 7 artikla:  

Kunkin sopimuspuolen (”each Contrac-

ting Party”) tulee (”shall”) mahdollisuuk-

sien mukaan ja soveltuvin osin (”as far as 

possible and as appropriate”) erityisesti 8–

10 artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden osalta 

a) selvittää suojelun ja kestävän käytön kan-

nalta tärkeät biologisen monimuotoisuuden 

osat ”– –” 

b) ”– –” 

c) selvittää tuotannot ja toiminnot, joilla on 

tai saattaa olla merkittävä haitallinen vaikutus 

biologisen monimuotoisuuden suojeluun ja 

kestävään käyttöön ja järjestää vaikutusten 

seuranta ”– –”, sekä  

d) ”– –”. 

  



Vahvat velvoitteet Heikot velvoitteet Oikeuksia luovat säännökset  Ohjaavat velvoitteet 

 8 artikla:  

Kunkin sopimuspuolen (”each Contract-

ing Party”) tulee (”shall”) mah-

dollisuuksien mukaan ja soveltuvin osin 

(”as far as possible and as appropriate”)  

c) säädellä tai hoitaa biologisen monimuo-

toisuuden suojelun kannalta tärkeitä biologi-

sia luonnonvaroja sekä suojelualueilla että 

niiden ulkopuolella niiden suojelun ja kestä-

vän käytön varmistamiseksi, 

d) edistää ekosysteemien suojelua, luonnon-

tilaisia elinympäristöjä sekä elinkykyisten la-

jien populaatioiden ylläpitämistä luonnolli-

sessa ympäristössään, 

k) kehittää tai ylläpitää tarvittavaa lainsää-

däntöä ja/tai muita säänteleviä määräyksiä 

uhanalaisten lajien ja populaatioiden suojele-

miseksi, 

l) kun 7 artiklassa tarkoitettua merkittävää 

haittaa biologiselle monimuotoisuudelle on 

havaittu, säädellä tai ohjata tällaista tuotan-

toa ja toimilajeja, ”– –”. 

  

13 artiklan a kohta: 

Sopimuspuolet (”the Contracting Par-

ties”) edistävät ja kannustavat (”shall pro-

mote and encourage”) biologisen monimuo-

toisuuden suojelun tärkeyden ja sen edellyt-

tämien toimien ymmärtämistä sekä asian le-

vittämistä joukkoviestimissä ja sisällyttä-

mistä kasvatusohjelmiin. 

   

17 artikla:  

Sopimuspuolet (”the Contracting Par-

ties”) helpottavat (”shall facilitate”) kaik-

kea julkisista lähteistä saatavilla olevan tie-

don vaihtoa, joka liittyy biologisen moni-

muotoisuuden suojeluun ja kestävään käyt-

töön ”– –”. Tällaiseen tietojen vaihtoon kuu-

luu ”– –”. 

   

18 artikla:  

1. Sopimuspuolet (”the Contracting Par-

ties”) edistävät (”shall promote”) kansain-

välistä teknistä ja tieteellistä yhteistyötä 

   



Vahvat velvoitteet Heikot velvoitteet Oikeuksia luovat säännökset  Ohjaavat velvoitteet 

biologisen monimuotoisuuden suojelun ja 

kestävän käytön alalla ”– –”. 

2. Kukin (”each Contracting Parties”) so-

pimuspuoli edistää (”shall promote”) tek-

nistä ja tieteellistä yhteistyötä muiden sopi-

muspuolten ”– –” kanssa tämän yleissopi-

muksen täytäntöönpanossa muun muassa ke-

hittämällä ja toteuttamalla kansallisia toimin-

taperiaatteita. ”– –”. 

3. ”– –”. 

4. Sopimuspuolten (”the Contracting Par-

ties”) tulee kansallisen lainsäädäntönsä ja 

toimintaperiaatteidensa mukaisesti (”in 

accordance with national legislation and 

policies”) rohkaista ja kehittää (”shall en-

courage and develop”) yhteistyömuotoja 

teknologian”– –” ja muun perinteisen tekno-

logian kehittämiseksi ja käyttämiseksi tämän 

sopimuksen tavoitteiden toteuttamiseksi. 

Tässä tarkoituksessa sopimuspuolet (”the 

Contracting Parties” edistävät myös yh-

teistyötä henkilöstön koulutuksessa ja asian-

tuntijoiden vaihdossa. 

5. Sopimuspuolet (”the Contracting Par-

ties”) edistävät (”shall promote”), yhteisen 

sopimuksen mukaisesti, yhteisten tutkimus-

ohjelmien ja yhteishankkeiden perustamista 

tämän yleissopimuksen tavoitteisiin liittyvän 

teknologian kehittämiseksi. 

22 artiklan 2 kohta:  

Sopimuspuolet (”Contracting Parties”) 

täytäntöönpanevat (”shall implement”) 

tätä yleissopimusta merellisen ympäristön 

osalta ottaen huomioon valtioiden merioikeu-

desta johtuvat oikeudet ja velvoitteet. 

   

 

 

  



Yleissopimus muuttavien luonnonvaraisten eläinten suojelemisesta eli Bonnin sopimus (Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Ani-

mals, SopS 62/1988) 

 

Vahvat velvoitteet Heikot velvoitteet Oikeuksia luovat säännökset  Ohjaavat velvoitteet 

   1 artiklan 1 kohta: määritelmät 

 3 artiklan 4 kohta:  

Sopimuspuolet, jotka ovat jonkin liitteessä 

I mainitun muuttavan lajin levinneisyys-

alueella olevia valtioita (”Parties that are 

Range States”), pyrkivät (”shall en-

deavour”): 

a) suojelemaan lajin sellaisia elinympäristöjä, 

jotka ovat tärkeitä sen sukupuuttoon kuole-

misen estämiseksi, ja palauttamaan ne ennal-

leen silloin, kun se on mahdollista ja asian-

mukaista (”where feasible and appro-

priate”); 

b) sen perusteella, mikä on asianmukaista 

(”as appropriate”), torjumaan, poistamaan 

tai korjaamaan taikka supistamaan mahdolli-

simman vähiin erilaisten toimintojen haitalli-

set vaikutukset tai esteet, jotka vakavasti vai-

keuttavat lajin muuttoa tai tekevät sen mah-

dottomaksi; sekä 

c) torjumaan, vähentämään tai säätelemään, 

siinä määrin kuin on asianmukaista (”to 

the extent feasible and appropriate”), teki-

jöitä, jotka vaarantavat lajin säilymisen tai 

saattavat lisätä tätä vaaraa. ”– –”. 

 

 

 

 4 artiklan 3 kohta:  

Sopimuspuolet, jotka ovat liitteessä II lue-

teltujen muuttavien lajien levinneisyysalu-

eella olevia valtioita (”Parties that are 

Range States”), pyrkivät (”shall en-

deavour”) tekemään sopimuksia, kun niistä 

on lajeille hyötyä. Etusija tulisi antaa lajeille, 

joiden suojelutilanne on epäsuotuisa. 

 

4 artiklan 4 kohta: 

Sopimuspuolia (”Parties”) rohkaistaan 

pyrkimään (”are encouraged to take ac-

tion with a view to concluding”) sopimuk-

siin, jotka koskevat luonnonvaraisen lajin tai 

lajia suppeamman taksonin sellaista kantaa 

tai maantieteellisesti erillistä kannan osaa, 

jonka yksilöt aika ajoin ylittävät yhden tai 

useampia valtioiden välisiä rajoja. 

 

 

  



Sopimus Itämeren, Koillis-Atlantin, Irlanninmeren ja Pohjanmeren pikkuvalaiden suojelusta eli ASCOBANS (Agreement on the Conservation of Small Ceta-

ceans of the Baltic, North East Atlantic, Irish and North Seas, SopS 103/1999) 

 

Vahvat velvoitteet Heikot velvoitteet Oikeuksia luovat säännökset  Ohjaavat velvoitteet 

   1 artikla: soveltamisala ja määritelmät 

2.1. artikla: 

Sopimuspuolet (”the Parties”) sitoutuvat 

läheiseen yhteistyöhön (”undertake to coo-

perate closely”) pikkuvalaiden kannalta suo-

tuisan suojelutilanteen saavuttamiseksi ja yl-

läpitämiseksi. 

 

2.2. artikla:  

Jokainen sopimuspuoli (”each Party”) so-

veltaa (”shall apply”), oman lainkäyttöval-

tansa puitteissa ja kansainvälisten velvoit-

teidensa mukaisesti (”within the limits of 

its jurisdiction and in accordance with its 

international obligations”), erityisesti tä-

män sopimuksen liitteen mukaisia suojelu-, 

tutkimus- ja hoitotoimia. 

   

Liitteenä olevan suojelu- ja hoitosuunnitel-

man 2.c kohta: 

Seuraavia suojelu-, tutkimus- ja hoitotoimen-

piteitä sovelletaan (”shall be applied”) 1.1. 

artiklassa määriteltyihin populaatioihin yh-

teistyössä (”in conjuction with”) muiden 

toimivaltaisten kansainvälisten toimielinten 

kanssa: 

2. Tutkimuksia, jotka koordinoidaan ja jae-

taan sopimuspuolten ja toimivaltaisten 

kansainvälisten järjestöjen välillä tehok-

kaalla tavalla (”to be coordinated and sha-

red in an efficient manner between the 

Parties and competent international or-

ganizations”), tehdään (”shall be con-

ducted”) ”– –” c) eri lajeihin kohdistuvien 

olemassaolevien ja mahdollisten uhkatekijöi-

den tunnistamiseksi. ”– –”. 

Liitteenä olevan suojelu- ja hoitosuunnitel-

man 1.d kohta: 

Seuraavia suojelu-, tutkimus- ja hoitotoimen-

piteitä sovelletaan (”shall be applied”) 1.1. 

artiklassa määriteltyihin populaatioihin yh-

teistyössä (”in conjuction with”) muiden 

toimivaltaisten kansainvälisten toimielinten 

kanssa: 

1. Pyrkimys (”work towards”) ”– –” d) eh-

käistä muita merkittäviä häiriöitä, erityisesti 

äänten aiheuttamia häiriöitä. 

  

 

  



Yleissopimus Euroopan luonnonvaraisen kasviston ja eläimistön sekä niiden elinympäristön suojelusta eli Bernin sopimus (Convention on the Conservation 

of European Wildlife and Natural Habitats, SopS 29/1986) 

 

Vahvat velvoitteet Heikot velvoitteet Oikeuksia luovat säännökset  Ohjaavat velvoitteet 

   1 artikla:  

Tämän yleissopimuksen tavoitteena 

(”aims”) on luonnonvaraisen ”– –” eläimis-

tön sekä niiden luonnollisen elinympäristön 

suojeleminen ja erityisesti sellaisten lajien ja 

luonnonalueiden suojeleminen, joka edellyt-

tää usean valtion yhteistyötä, sekä tällaisen 

yhteistyön edistäminen. Erityistä huomiota 

kiinnitetään erittäin uhanalaisiin ja vaarantu-

neisiin lajeihin ”– –”.  

2 artikla:  

Sopimuspuolten (”the Contracting Par-

ties”) tulee ryhtyä (”shall take”) tarvittaviin 

toimiin luonnonvaraisten kasvi- ja eläinkan-

tojen pitämiseksi tasolla, joka vastaa erityi-

sesti ekologisia, tieteellisiä ja sivistyksellisiä 

vaatimuksia, tai näiden sopeuttamiseksi täl-

laiselle tasolle. Tällöin sopimuspuolten 

(”the Contracting Parties”) tulee ottaa 

huomioon (”while taking account of”) ta-

loudelliset ja virkistykselliset vaatimukset 

sekä paikallisesti uhanalaisten alalajien, 

muunnosten tai muotojen tarpeet. 

   

3 artiklan 1 kohta: 

Jokaisen sopimuspuolen (”each Contrac-

ting Party”) tulee ryhtyä (”shall take”) toi-

miin edistääkseen luonnonvaraisen kasviston 

ja eläimistön sekä luonnonalueiden suojele-

mista suosivia kansallisia pyrkimyksiä, kiin-

nittäen erityistä huomiota erittäin uhanalai-

siin ja vaarantuneisiin lajeihin, joista erityi-

sesti kotoperäisiin lajeihin, ja erittäin uhan-

alaisiin luonnonalueisiin tämän yleissopi-

muksen määräysten mukaisesti. 

 

3 artiklan 2 kohta:  

Jokainen sopimuspuoli (”each Contrac-

ting Party”) sitoutuu (”undertakes”) suun-

nittelu- ja kehitysohjelmissaan sekä 

   



Vahvat velvoitteet Heikot velvoitteet Oikeuksia luovat säännökset  Ohjaavat velvoitteet 

ympäristön pilaantumisen vastaisessa toimin-

nassaan kiinnittämään huomiota luonnonva-

raisen kasviston ja eläimistön suojeluun. 

4 artiklan 2 kohta:  

Sopimuspuolten (”the Contracting Par-

ties”) tulee suunnittelu- ja kehitysohjelmis-

saan ottaa huomioon (”shall have regard”) 

edellisen kappaleen mukaan suojeltavien alu-

eiden suojelutarpeet, niin että näiden alueiden 

pilaantuminen estetään tai rajoitetaan mah-

dollisimman vähäiseksi. 

  

4 artiklan 1 kohta:  

Jokaisen sopimuspuolen (”each Contrac-

ting Party”) tulee ryhtyä (”shall take”) tar-

koituksenmukaisiin ja tarvittaviin (”ap-

propriate and necessary”) lainsäädäntö- ja 

hallintotoimiin luonnonvaraisten kasvi- ja 

eläinlajien, erityisesti I ja II liitteessä luetel-

tujen lajien, elinympäristön suojelun sekä 

erittäin uhanalaisten luonnonalueiden suoje-

lun varmistamiseksi. 

  

 6 artikla:  

Jokaisen sopimuspuolen (”each Contrac-

ting Party”) tulee ryhtyä (”shall take”) tar-

koituksenmukaisiin ja tarvittaviin (”ap-

propriate and necessary”) lainsäädäntö- ja 

hallintotoimiin varmistaakseen II liitteessä 

lueteltujen eläinlajien erityisen suojelun. ”– –

” 

  

 7 artiklan 1 kohta: 

okaisen sopimuspuolen (”each Contrac-

ting Party”) tulee ryhtyä (”shall take”) tar-

koituksenmukaisiin ja tarvittaviin (”ap-

propriate and necessary”) lainsäädäntö- ja 

hallintotoimiin varmistaakseen III liitteessä 

lueteltujen luonnonvaraisten eläinlajien suo-

jelun. 

  

10 artiklan 1 kohta:  

Sopimuspuolet sitoutuvat (”the Contrac-

ting Parties”) sitoutuvat (”undertake”) 4, 

6, 7 ja 8 artiklassa mainittujen toimien lisäksi 

koordinoimaan pyrkimyksensä II ja III liit-

teessä lueteltujen sellaisten vaeltavien lajien 

suojelemiseen, joiden esiintymisalue ulottuu 

kyseisten sopimuspuolten alueelle.  

   

11 artiklan 1 kohta b alakohta:  

Toimeenpannessaan tämän yleissopimuksen 

määräyksiä sopimuspuolet (”the Contrac-

ting Parties”) sitoutuvat (”undertake”): 

11 artiklan 1 kohdan a alakohta:  

Toimeenpannessaan tämän yleissopimuksen 

määräyksiä sopimuspuolet (”the Contrac-

ting Parties”) sitoutuvat (”undertake”): 

  



Vahvat velvoitteet Heikot velvoitteet Oikeuksia luovat säännökset  Ohjaavat velvoitteet 

b) tukemaan ja koordinoimaan tämän yleisso-

pimuksen tavoitteisiin liittyvää tutkimusta. 

 

a) olemaan yhteistyössä, aina kun se on tar-

koituksenmukaista (”whenever appro-

priate”) ja erityisesti silloin, kun se tehostaisi 

tämän yleissopimuksen muiden artiklojen 

mukaisten toimenpiteiden suorittamista. 

 

 

  



Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskeva yleissopimus eli Helsingin sopimus (Convention on the Protection of the Marine Environment of the 

Baltic Sea Area, SopS 2/2000) 

 

Vahvat velvoitteet Heikot velvoitteet Oikeuksia luovat säännökset  Ohjaavat velvoitteet 

   1 artikla: sopimusalue 

   2 artikla: määritelmät 

3 artiklan 1 kohta:  

1. Sopimuspuolet (”the Contracting Par-

ties”) ryhtyvät (”shall take”) kukin erik-

seen tai yhdessä (”individually or jointly”) 

kaikkiin asianmukaisiin (”all appro-

priate”) lainsäädännöllisiin, hallinnollisiin ja 

muihin tarpeellisiin (”other relevant”) toi-

menpiteisiin pilaantumisen ehkäisemiseksi ja 

lopettamiseksi edistääkseen Itämeren alueen 

ekologista palautumista ja sen ekologisen ta-

sapainon säilyttämistä. 

 

3 artiklan 2 kohta: 

Sopimuspuolet (”the Contracting Par-

ties”) noudattavat (”shall apply”) varovai-

suusperiaatetta eli ryhtyvät ehkäiseviin toi-

miin, kun on syytä olettaa, että suoraan tai vä-

lillisesti merelliseen ympäristöön johdettu ”– 

–” energia ”– –” vahingoittaa elollisia luon-

nonvaroja ja merellisiä ekosysteemejä ”– –”, 

vaikka päästöjen ja niiden väitettyjen vaiku-

tusten välisestä syy-yhteydestä ei ole lopul-

lista näyttöä.  

 

3 artiklan 3 kohta: 

Itämeren alueen pilaantumisen ehkäise-

miseksi ja lopettamiseksi sopimuspuolet 

(”the Contracting Parties”) edistävät 

(”shall promote”) ympäristön kannalta par-

haan käytännön ja parhaan käyttökelpoisen 

tekniikan soveltamista. Jos kuormituksen vä-

heneminen ”– –” parasta käytäntöä ja parasta 

käyttökelpoista tekniikkaa soveltamalla ei 

johda ympäristön kannalta hyväksyttäviin 

  

 

 



Vahvat velvoitteet Heikot velvoitteet Oikeuksia luovat säännökset  Ohjaavat velvoitteet 

tuloksiin, on ryhdyttävä (”shall be ap-

plied”) lisätoimiin.  

 

3 artiklan 5 kohta: 

Sopimuspuolet (”the Contracting Par-

ties”) varmistavat (”shall ensure”), että 

mittaukset ja laskelmat, jotka koskevat piste-

kuormituslähteistä veteen ja ilmaan tulevia 

päästöjä sekä hajakuormituslähteistä veteen 

ja ilmaan tulevia päästöjä, tehdään tieteelli-

seltä kannalta asianmukaisesti, jotta voitai-

siin arvioida Itämeren alueen merellisen ym-

päristön tilaa ja varmistaa tämän yleissopi-

muksen toteutuminen. 

4 artiklan 2 kohta:  

Luopumatta täysivaltaisuudestaan kukin so-

pimuspuoli (”each Contracting Party”) 

panee tämän yleissopimuksen määräykset 

täytäntöön (”shall implement”) aluemerel-

lään ja sisäisillä aluevesillään kansallisten vi-

ranomaisten välityksellä. 

   

8 artiklan 1 kohta: 

Sopimuspuolet (”the Contracting Par-

ties”) ryhtyvät (”shall take”) IV liitteessä 

tarkoitettuihin toimenpiteisiin Itämeren alu-

een suojelemiseksi alusten aiheuttamalta pi-

laantumiselta. 

   

9 artikla: 

Sen lisäksi, että sopimuspuolet (”the Cont-

racting Parties”) soveltavat (”shall”) tämän 

yleissopimuksen määräyksiä soveltuvin osin 

huviveneisiin, ne ryhtyvät (”shall take”) 

erityisiin toimenpiteisiin vapaa-ajan veneilyn 

Itämeren alueen merelliselle ympäristölle ai-

heuttamien haitallisten vaikutusten vähentä-

miseksi. Nämä toimet koskevat (”shall 

deal”) muun muassa ”– –” melua ”– –”. 

   

15 artiklan ensimmäinen virke:  

Sopimuspuolet (”the Contracting Par-

ties”) ryhtyvät (”shall take”) yhdessä ja 

erikseen (”individually and jointly”) 

15 artiklan kolmas virke: 

Tässä tarkoituksessa sopimuspuolet (”the 

Contracting Parties”) pyrkivät 

  



Vahvat velvoitteet Heikot velvoitteet Oikeuksia luovat säännökset  Ohjaavat velvoitteet 

kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin (”all 

appropriate measures”) Itämeren alueen ja 

Itämeren vaikutuspiirissä olevien rannikon 

ekosysteemien osalta luonnollisten elinym-

päristöjen ja biologisen monimuotoisuuden 

säilyttämiseksi sekä ekologisten tapahtuma-

ketjujen suojelemiseksi.  

hyväksymään (”shall aim”) asiakirjoja, 

jotka sisältävät tarpeellisia ohjeita ja kritee-

reitä. 

 

 

II liitteen 1 säännön 2 kohta:  

Pilaantumisen ehkäisemiseksi ja lopetta-

miseksi sopimuspuolet (”the Contracting 

Parties”) soveltavat (”shall use”) ympäris-

tön kannalta parasta käytäntöä kaikille pääs-

tölähteille sekä parasta käyttökelpoista tek-

niikkaa pistekuormituslähteille laatimalla 

suojelustrategiat ilmaan ja veteen kohdistu-

van kuormituksen minimoimiseksi tai lopet-

tamiseksi.  

   

 II liitteen 2 säännön 1 kohdan toinen virke:   

Valittaessa toimenpiteitä yksittäisissä ta-

pauksissa huomioon tulisi ottaa (”should be 

considered”) ainakin seuraava porrastettu 

toimien valikoima: ”– –”. 

 

II liitteen 2 säännön 2 kohta:  

Päätettäessä, mikä toimenpiteiden yhdistelmä 

muodostaa ympäristön kannalta parhaan käy-

tännön yleensä tai yksittäisissä tapauksissa, 

huomioon tulisi ottaa (”should be given”) 

erityisesti: ”– –” varovaisuusperiaate ”– –”. 

 11 liitteen 2 säännön 1 kohdan ensimmäinen 

virke: käsitteen määritelmä 

 II liitteen 3 säännön 2 kohta: Kun ratkaistaan, 

onko jokin prosessien, järjestelmien ja toi-

mintatapojen yhdistelmä parasta käyttökel-

poista tekniikkaa yleensä tai yksittäisissä ta-

pauksissa, huomioon on otettava (”should 

be given”) erityisesti: ”– –” varovaisuusperi-

aate. 

 II liitteen 3 säännön 1 kohta: käsitteen määri-

telmä 

 

IV liitteen 1 sääntö: 

Sopimuspuolten (”the Contracting Par-

ties”) tulee asioissa, jotka koskevat Itämeren 

alueen suojelua alusten aiheuttamalta 

   



Vahvat velvoitteet Heikot velvoitteet Oikeuksia luovat säännökset  Ohjaavat velvoitteet 

pilaantumiselta, olla yhteistyössä (”shall co-

operate”): 

a) Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä 

(IMO) erityisesti tämänkin yleissopimuksen 

perusperiaatteisiin ja velvoitteisiin perustu-

vien kansainvälisten sääntöjen kehittämi-

sessä ”– –” 

b) IMO:n hyväksymien sääntöjen tehok-

kaassa ja yhdenmukaisessa toimeenpanossa. 

 

  



Liite 2 Kansainvälisten yleissopimusten säännösten velvoittavuustaulukko – jaottelu suhteessa laivaliikenteen Suomen aluevesillä aiheuttamaan vedenalaiseen meluun 

ja sen vaikutuksiin 

 

UNCLOS 

 

Vahvat velvoitteet Heikot velvoitteet Oikeuksia luovat säännökset  Ohjaavat velvoitteet 

   1 artiklan 1 kohdan 4 alakohta: 

Pilaantuminen tarkoittaa muun muassa lai-

valiikenteen aiheuttamaa vedenalaista melua, 

jonka seurauksena joko tosiasiallisesti tai to-

dennäköisesti elolliset luonnonvarat ja merel-

linen elämä vahingoittuvat. 

  192 artikla: Meriympäristön suojelu ja säilyt-

täminen voi pitää sisällään toimia laivaliiken-

teen aiheuttamaan vedenalaiseen meluun ja 

sen vaikutuksiin liittyen.   

 

194 artiklan 5 kohta:  

Suomen valtion tulee ryhtyä laivaliikenteen 

aiheuttaman vedenalaisen melun ehkäise-

mistä ja vähentämistä koskeviin toimiin Itä-

meren suojelemiseksi ja säilyttämiseksi. 

194 artiklan 1 ja 3 kohta: 

Suomen tulee yhdessä tai erikseen sen mu-

kaan kuin on tarkoituksenmukaista ryhtyä 

kaikkiin toimiin, joita laivaliikenteen aiheut-

taman vedenalaisen melun aiheuttama pilaan-

tumisen ehkäiseminen, vähentäminen ja val-

vominen edellyttää käyttäen mahdollisuuk-

siensa mukaan soveliaimpia käytettävissä 

olevia keinoja sekä pyrkiä tässä tarkoituk-

sessa yhdenmukaistamaan menettelytapo-

jaan. 

  

  197 artikla:  

Valtiot mukaan lukien Suomi voivat laatia 

yhteistyössä UNCLOS:n mukaisia kansain-

välisiä sääntöjä, säännöksiä ja menettelytapa-

suosituksia meriympäristön suojelemiseksi ja 

säilyttämiseksi laivaliikenteen aiheuttaman 

vedenalaisen melun vaikutuksilta. 

 

  200 artikla: 

Selvitykset, tutkimusohjelmat ja tietojen 

vaihto voivat koskea laivaliikenteen aiheutta-

maa vedenalaista melua. Ohjelmilla voidaan 

hankkia tietoja laivaliikenteen aiheuttaman 

vedenalaisen melun aiheuttaman pilaantumi-

sen luonteen ja laajuuden, pilaantumiskohtei-

den, pilaantumisen leviämisreittien, 

 



Vahvat velvoitteet Heikot velvoitteet Oikeuksia luovat säännökset  Ohjaavat velvoitteet 

vaaratekijöiden ja torjuntamenetelmien sel-

vittämiseksi.   

  201 artikla:  

Valtiot mukaan lukien Suomi voivat yhteis-

työssä määrittää laivaliikenteen aiheuttamaan 

vedenalaiseen meluun liittyen tieteelliset pe-

rusteet. 

 

204 artiklan 2 kohta:  

Valtiot mukaan lukien Suomi seuraavat lai-

valiikenteen aiheuttaman vedenalaisen melun 

vaikutuksia, jotta ne voivat määrittää, aiheu-

tuuko siitä todennäköisesti pilaantumista. 

 204 artiklan 1 kohta:  

Pilaantumisvaaran tai pilaantumisen seuraus-

ten havainnointi, mittaaminen, arvioiminen ja 

analysoiminen voi koskea myös laivaliiken-

teen aiheuttaman vedenalaisen melun aiheut-

tamaa pilaantumisvaaraa tai pilaantumisen 

seurauksia. 

 

  211 artiklan 1 kohta: 

Valtiot, mukaan lukien Suomi, voivat laatia 

laivaliikenteen aiheuttamaa vedenalaista me-

lun aiheuttamaa pilaantumisen ehkäisemistä, 

vähentämistä ja valvomista koskevia kan-

sainvälisiä sääntöjä ja säännöksiä toimivaltai-

sen kansainvälisen järjestön tai yleisen diplo-

maattikonferenssin välityksellä. 

 

211 artiklan 2 kohta: 

Valtiot Suomi mukaan lukien voivat säätää 

lakeja ja antaa määräyksiä niiden lippua käyt-

tävien tai niissä rekisteröityjen alusten ai-

heuttaman vedenalaisen melun aiheuttaman 

pilaantumisen ehkäisemiseksi, vähentä-

miseksi ja valvomiseksi. 

 

211 artiklan 3 kohta: 

Rantavaltiot, mukaan lukien Suomi, voivat 

asettaa ulkomaisille aluksille erityisvaati-

muksia, jotka koskevat alusten saapumista 

niiden satamiin tai sisäisille aluevesille tai 

alusten käymistä niiden rannikon ulkopuo-

lella sijaitsevissa ulkosatamissa ehkäistäk-

seen, vähentääkseen tai valvoakseen ulko-

maisten alusten aiheuttaman vedenalaisen 

melun aiheuttamaa pilaantumista. 

 

 



Vahvat velvoitteet Heikot velvoitteet Oikeuksia luovat säännökset  Ohjaavat velvoitteet 

211 artiklan 4 kohta 21 artiklan kanssa: 

Rantavaltiot, mukaan lukien Suomi, voivat 

hyväksyä lakeja ja määräyksiä, joilla ehkäis-

tään, vähennetään ja valvotaan ulkomaisten 

alusten aiheuttaman vedenalaisen melun ai-

heuttamaa pilaantumista. 

 

  



YK:n biodiversiteettisopimus 

 

Vahvat velvoitteet Heikot velvoitteet Oikeuksia luovat säännökset  Ohjaavat velvoitteet 

  6 artikla: 

Sopimuspuolet Suomi mukaan lukien voivat 

kehittää strategioita, suunnitelmia ja ohjelmia 

tai muuntaa nykyisiä sellaisia koskemaan 

biologisen monimuotoisuuden suojelua lai-

valiikenteen aiheuttamalta vedenalaiselta 

melulta. Sisällyttäessään biologisen moni-

muotoisuuden suojelun yhteiskunnan eri sek-

toreiden sisäisiin ja niiden välisiin suunnitel-

miin, ohjelmiin ja toimintaperiaatteisiin sopi-

muspuolet voivat kyseisissä suunnitelmissa, 

ohjelmissa ja toimintaperiaatteissa ottaa huo-

mioon laivaliikenteen aiheuttaman veden-

alaisen melun ja sen vaikutukset. 

 

 7 artiklan c kohta:  

Kunkin sopimuspuolen mukaan lukien Suo-

men tulee mahdollisuuksien mukaan ja so-

veltuvin osin järjestää laivaliikenteen ai-

heuttaman vedenalaisen melun vaikutusten 

seuranta. 

  

 8 artiklan k kohta: 

Suomen tulee, mahdollisuuksien ja soveltu-

vin osin, kehittää tai ylläpitää laivaliiken-

teen aiheuttamaa vedenalaisen melua vähen-

tämistä ja/tai ehkäisemistä koskevaa lainsää-

däntöä tai muita säänteleviä määräyksiä Itä-

meren uhanalaisten lajien ja populaatioiden 

suojelemiseksi. 

  

13 artiklan a kohta: 

Sopimuspuolten mukaan lukien Suomen tu-

lee edistää ja kannustaa laivaliikenteen ai-

heuttamaa vedenalaista melua koskevien toi-

mien ymmärtämistä sekä asian levittämistä 

joukkoviestimissä ja sisällyttämistä kasvatus-
ohjelmiin. 

   

17 artikla:  

Sopimuspuolten mukaan lukien Suomen tu-

lee helpottaa julkisista lähteistä saatavilla 

olevan tiedon vaihtoa, joka liittyy biologisen 

   



Vahvat velvoitteet Heikot velvoitteet Oikeuksia luovat säännökset  Ohjaavat velvoitteet 

monimuotoisuuden suojeluun laivaliikenteen 

aiheuttamalta vedenalaiselta melulta. 

  18 artikla: 

Sopimuspuolet voivat edistää kansainvälistä 

teknistä ja tieteellistä yhteistyötä liittyen bio-

logisen monimuotoisuuden suojeluun laiva-

liikenteen aiheuttamalta vedenalaiselta me-

lulta, rohkaista ja kehittää yhteistyömuotoja 

aiheeseen liittyen sekä edistää aiheeseen liit-

tyvien yhteisten tutkimusohjelmien ja yhteis-

hankkeiden perustamista teknologian kehittä-

miseksi ja käyttämiseksi. 

 

 

  



Bernin sopimus 

 

Vahvat velvoitteet Heikot velvoitteet Oikeuksia luovat säännökset  Ohjaavat velvoitteet 

    

2 artikla:  

Suomen tulee yhdessä muiden sopimus-

puolten kanssa ryhtyä tai erikseen laivalii-

kenteen aiheuttamaa jatkuvaa vedenalaista 

melua koskeviin toimenpiteisiin Itämerellä 

eläinkantojen sopeuttamiseksi sellaiselle ta-

solle, ettei Itämeren eläinlajeja listattaisi enää 

äärimmäisen uhanalaisiksi tai vaarantuneiksi. 

   

  3 artiklan 1 kohta: 

Luonnonvaraisen eläimistön sekä luonnon-

alueiden suojelemista suosivat kansalliset 

pyrkimykset voivat koskea laivaliikenteen 

aiheuttamaa vedenalaista melua. 

 

3 artiklan 2 kohta: 

Suunnittelu- ja kehitysohjelmissa sekä ympä-

ristön pilaantumisen vastaisessa toiminnassa 

voidaan kiinnittää huomiota eläimistön suo-

jeluun laivaliikenteen aiheuttamalta veden-

alaiselta melulta.  

 

4 artiklan 2 kohta:  

Suomen tulee ottaa omissa tai muiden sopi-

muspuolten kanssa laatimissaan suunnit-

telu- ja kehitysohjelmissa huomioon Itäme-

ren suojelutarpeet niin, että muun ohella lai-

valiikenteen aiheuttaman vedenalaisen melun 

aiheuttama pilaantuminen estetään tai rajoite-

taan mahdollisimman vähäiseksi.  

 

 

4 artiklan 1 kohta:  

Tarkoituksenmukaiset ja tarvittavat lainsää-

däntö- ja hallintotoimet luonnonvaraisten 

eläinlajien, erityisesti II liitteessä lueteltujen 

lajien, elinympäristön suojelun sekä erittäin 

uhanalaisten luonnonalueiden suojelun var-

mistamiseksi voivat koskea laivaliikenteen 

aiheuttamaa vedenalaista melua.  

 

 

  6 artikla:  

Tarkoituksenmukaiset ja tarvittavat lainsää-

däntö- ja hallintotoimet II liitteessä lueteltu-
jen eläinlajien erityisen suojelun varmista-

miseksi voivat koskea laivaliikenteen aiheut-

tamaa vedenalaista melua.  

 

  7 artiklan 1 kohta: 

Tarkoituksenmukaiset ja tarvittavat lainsää-

däntö- ja hallintotoimet III liitteessä 

 



Vahvat velvoitteet Heikot velvoitteet Oikeuksia luovat säännökset  Ohjaavat velvoitteet 

lueteltujen luonnonvaraisten eläinlajien suo-

jelun varmistamiseksi voivat koskea laivalii-

kenteen aiheuttamaa vedenalaista melua. 

10 artiklan 1 kohta:  

Lajien, kuten esimerkiksi pyöriäisen esiinty-

misalueella olevien sopimuspuolten, kuten 

pyöriäisen tapauksessa Suomen, tulee koor-

dinoida pyrkimyksensä kyseisten lajien suo-

jelemiseksi. Pyrkimykset tulee koordinoida 

myös silloin, kun ne koskevat laivaliikenteen 

aiheuttamaa vedenalaisen melun sääntelyä.  

   

11 artiklan 1 kohta b alakohta:  

Suomen tulee tällöin muiden sopimuspuolten 

kanssa tukea ja koordinoida tutkimusta sil-

loin, kun ne toimeenpanevat laivaliikenteen 

aiheuttamaa vedenalaista melua koskevia 

määräyksiä. 

11 artiklan 1 kohdan a alakohta:  

Suomen tulee olla yhteistyössä muiden sopi-

muspuolten kanssa myös vedenalaista melua 

koskevia määräyksiä toimeenpanneessaan 

aina sen ollessa tarkoituksenmukaista ja 

erityisesti sen tehostaessa sopimuksen mu-

kaisten toimenpiteiden suorittamista. 

  

 

  



Bonnin sopimus 

 

Vahvat velvoitteet Heikot velvoitteet Oikeuksia luovat säännökset  Ohjaavat velvoitteet 

 3 artiklan 4 kohdan c alakohta: 

Sopimuspuolten mukaan lukien Suomen, tu-

lee pyrkiä torjumaan, vähentämään tai sääte-

lemään, siinä määrin kuin on asianmu-

kaista, laivaliikenteen aiheuttamaa veden-

alaista melua. 

3 artiklan 4 kohdan a alakohta: 

Sopimuspuolet, mukaan lukien Suomi, pyr-

kivät suojelemaan pyöriäisen elinympäris-

töä, eli tässä tapauksessa Itämerta ja palautta-

maan sen ennalleen, kun se on mahdollista 

ja asianmukaista. Nämä suojelu- ja ennallis-

tamistoimenpiteet voivat koskea laivaliiken-

teen aiheuttamaa vedenalaista melua. 

 

 4 artiklan 3 kohta:  

Suomen tulee pyrkiä tekemään sopimuksia 

niiden liitteessä II listattujen lajien osalta, joi-

den levinneisyysalueella se on, muiden levin-

neisyysalueella olevien sopimuspuolten 

kanssa laivaliikenteen aiheuttamaan veden-

alaiseen meluun ja sen vaikutuksiin liittyen. 

 

 

 

 

 

ASCOBANS 

 

Vahvat velvoitteet Heikot velvoitteet Oikeuksia luovat säännökset  Ohjaavat velvoitteet 

 

 

Liitteenä olevan suojelu- ja hoitosuunnitel-

man 1.d kohta: 

Suomen tulee muiden sopimuspuolten ja yh-

teistyössä muiden toimivaltaisten kansainvä-

listen toimielinten kanssa pyrkiä ehkäise-

mään laivaliikenteen aiheuttaman vedenalai-

sen melun aiheuttamia häiriöitä. 

Liitteenä olevan suojelu- ja hoitosuunnitel-

man 2.c kohta: 

Suomi voi tehdä muiden sopimuspuolten ja 

yhteistyössä muiden toimivaltaisten kansain-

välisten toimielinten kanssa tutkimusta laiva-

liikenteen aiheuttaman vedenalaisen melun 

vaikutuksista sen tunnistamiseksi, onko kyse 

uhkatekijästä Itämerellä. 

 

 

  



Helsingin sopimus 

 

Vahvat velvoitteet Heikot velvoitteet Oikeuksia luovat säännökset  Ohjaavat velvoitteet 

3 artiklan 1 kohta:  

Suomen tulee erikseen tai yhdessä muiden 

sopimuspuolten kanssa ryhtyä kaikkiin asi-

anmukaisiin lainsäädännöllisiin, hallinnolli-

siin ja muihin tarpeellisiin toimenpiteisiin 

laivaliikenteen aiheuttaman vedenalaisen 

melun aiheuttaman pilaantumisen ehkäise-

miseksi ja lopettamiseksi edistääkseen Itäme-

ren alueen ekologista palautumista ja sen 

ekologisen tasapainon säilyttämistä. 

 

3 artiklan 2 kohta: 

Sopimuspuolet mukaan lukien Suomi nou-

dattavat varovaisuusperiaatetta eli ryhtyvät 

toimiin laivaliikenteen aiheuttaman veden-

alaisen melun ehkäisemiseksi. 

 

3 artiklan 5 kohta: 

Sopimuspuolet mukaan lukien Suomi var-

mistavat, että laivaliikenteestä veteen aiheu-

tuvia päästöjä mukaan lukien melupäästöjä 

koskevat mittaukset ja laskemat tehdään tie-

teellistä kannalta asianmukaisesti, jotta voi-

taisiin arvioida Itämeren alueen merellisen 

ympäristön tilaa ja varmistaa tämän yleisso-

pimuksen toteutuminen. 

 3 artiklan 3 kohta:  

Sopimuspuolet mukaan lukien Suomen valtio 

voivat edistää laivaliikenteen aiheuttaman 

vedenalaisen melun aiheuttaman Itämeren 

alueen pilaantumisen ehkäisemiseksi ja lo-

pettamiseksi ympäristön kannalta parhaan 

käytännön ja parhaan käyttökelpoisen teknii-

kan soveltamista.  

 

 

 

15 artiklan ensimmäinen virke:  

Suomen valtion tulee erikseen ja yhdessä 

muiden sopimuspuolten kanssa ryhtyä kaik-

kiin tarpeellisiin laivaliikenteen aiheuttamaa 

vedenalaista melua koskeviin toimenpiteisiin 

Itämeren alueen ja Itämeren vaikutuspiirissä 

olevien rannikon ekosysteemien osalta luon-

nollisten elinympäristöjen ja biologisen mo-

nimuotoisuuden säilyttämiseksi sekä ekolo-

gisten tapahtumaketjujen suojelemiseksi. 

15 artiklan kolmas virke:  

Sopimuspuolet mukaan lukien Suomi pyrki-

vät hyväksymään tässä tarkoituksessa tar-

peellisia ohjeita ja kriteereitä. 

  

II liitteen 1 säännön 2 kohta:  

Laivaliikenteen aiheuttaman vedenalaisen 

melun aiheuttaman pilaantumisen ehkäise-

miseksi ja lopettamiseksi sopimuspuolet 

   



Vahvat velvoitteet Heikot velvoitteet Oikeuksia luovat säännökset  Ohjaavat velvoitteet 

mukaan lukien Suomi soveltavat ympäristön 

kannalta parasta käytäntöä sekä parasta käyt-

tökelpoista tekniikkaa laivaliikenteelle.  

IV liitteen 1 sääntö: 

Suomen tulee olla yhteistyössä sopimuspuol-

ten kanssa asioissa, jotka koskevat Itämeren 

alueen suojelua alusten aiheuttaman veden-

alaisen melun aiheuttamalta pilaantumiselta: 

s) IMO:ssa erityisesti tämänkin yleissopi-

muksen perusperiaatteisiin ja velvoitteisiin 

perustuvien kansainvälisten sääntöjen kehit-

tämisessä ”– –” 

b) IMO:n hyväksymien sääntöjen tehok-

kaassa ja yhdenmukaisessa toimeenpanossa. 

 

   

 
 


