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Esipuhe

Alusten tahalliset päästöt ovat ympäristöhaitta,johon on syytä etsiä ratkaisuja
paitsi ennalta ehkäisevin toimenpitein myös valvontaa parantamalla. Suomes
sa päästöjen valvonta on tehostunut vIIme vuosina, mutta kehittämisen varaa
on yhä. Meiltä on puuttunut muun muassa valvontaa palvelevaa suomenidelis
tä opastusta. Tarkastaja Heli Haapasaari Suomen ympäristökeskuksesta on kään
tänytja olosuhteisiimme muokannut tämän päästövalvontaoppaan, joka on
alunperin laadittu Pohjanmeren valtioiden toimesta, mutta jota on suositeltu
sovellettavaksi myös Itämeren valtioiden päästövalvonnassa.

Alusten laittomien päästöjen valvonta kuuluu Suomen ympäristökeskuk
selle ja Rajavartiolaitos osallistuu merellisten päästöjen valvontaan yhteistoi
minnassa ympäristöviranomaisten kanssa. Tähän valvontaan käytetään kaik
kea Rajavartiolaitoksen alus-ja ilma-aluskalustoa niiden parhoidessa merialueel
la. Erityisesti Rajavarfiolaitoksen uudet valvontalentokoneet, joihin Suomen
ympäristökeskus on hankkinut öljypäästöjen havaintolaitteet, toivat olennai
sen parannuksen valvontakykyymme.

Aluksista tapahtuvat tahalliset pilssi- tai muuta öljyä sisältävät päästöt ovat
valitettavan tavallisia, eikä niiden kokonaismääristä ole vielä luotettavaa arvio
ta. Suomen valvonta-alueella päästöhavaintojen vuotuinen määrä on monin
kertaistunut. Havaintojen määrän kasvu Suomessa johtunee nykyaikaisten vai
vontalaitteiden käyttöön ottamisesta, mutta mahdollisesti myös päästöjen
lisääntymisestä. Havaftmoista puhuttaessa on kuitenkin syytä muistaa, että pääs
töjä valitettavasti tapahtuu paljon enemmän kuin voidaan havaita. Koko vuo
rokauden kestäneistä valvontaoperaatioista on saatu tuloksia,joiden mukaan
Itämerellä voi tapahtua vuodessa jopa yli kymmenen tuhatta öljypäästöä.

Päästövalvonta on monen viranomaisen yhteistyötä, jossa tarvitaan mo
nen alan asiantuntemusta. Suomen ympäristökeskus toivoo, että tämä päästö
valvontaopas auttaa työssä tarvittavan tiedon jakamistaja siten taistelua päästö
jä vastaan.

Ympärstöopas 48 0



0.Ympäristöopas 48



Sisällys

Esipuhe .3

1 Yleistä .7
1.1 Merellisten öljypäästöjen seuraukset 7
1.2 Öljyn käyttäytyminen meriympäristössä $

1.2.1 Levianu 8
1.2.2Ajelehtimin 8
1.2.3 ‘Säistyminen’ 8
1.2.4 Biologinen hajoaminen 9

1.3 Toimintatavat 9

2 Kansainvälinen laki 10
2.1 Yleistä 10
22 MARPOL 73/78:n laitteistoja koskevat säädökset 11
2.3 Päästösäännökset 12
2.4 MARPOL 73/78:n täytäntöönpano 16
2.5 Tutkiminen satamassa 16
2.6 Lista mahdollisista todisteista epäifiyssä MARPOL 73/78 -rikkomuk

sessa 17

3 Näköhavainnointi 22
3.1 Yleistä
32 Öljypäästöjen ulkonäkö
3.3 Havainnot todisteina MARPOL 73/78:n rikkomuksesta 24

3.3.1 Öljyn tai öljyisten yhdisteiden päästäminen aluksen
koneUlasta 24
3.3.2 Päästöt öljysäiiöalusten lastitankeista 25

3.4 Öljymäärän arviointi 25

4 Kaukovalvonta 27
4.1 Laitteistojen ominaisuudet ja operaifiviset mahdollisuudet 27

4.1.1 Yleistä 27
4.1.2 Operaattorin konsoli 31
4.1.3 Tiedon dokumentointi 31
4.1.4Kalibrointi 31

Ympäristöopas 48 0



42 Lyhyt kuvaus havainnointilaitteiden toiminnasta 31
4.2.1 Yleistä 31
4.2.2 SLAR sivukulmatutka (Side looking airborne radar) 31
4.2.3 Infrapuna/ulfravioletfi (IRJUV) keilain 34
4.2.4 Mikroaaltoradiometri (MWR) 34
42.5 Valokuvauskamerat 36
4.2.6 Matalan valotason televisiokamerat (LLLTV) ja ulframatalan.
valotason kuvajärjestelmä (ULLLIS) 37
4.2.7 Laser fluorosensori (LfS) 37

Liite 1. Ote IMO:n päätöksestä A 542 (13) 38

Liite 2. IMO:n päätöksen A 542 (13) liite 2 41

Kuvailulehdet 43

0 Ympäristöopas 48



Yleistä
OOOOO.OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Tämä luku sisältää yleistietoa öljylautoista, niiden käyttäytymisestä,
vailcutuksistaja myös muuttumisesta eri olosuhteissa sekä antaa
pohjailetona merellisten öljypäästöjenvalvonnalle.

1.1 Merellisten öljypäästöjen seuraukset

Mereen päässyt öljy uhkaa ympäristöä, kuten ekologisesti tärkeitä alueita, kalas
toa, luonnonkauniita paikkoja, teollisuuslaitoksia sekä virkistys- ja retkeily
alueita. Oljypäästö on välitön vaara lintujenja merinisäkkäiden terveydelle ja
elämälle sekä aiheuttaa myrkyllistä kuormitusta vedessä oleville eliöille ja
organismeille. Veteen joutunut öljy leviää nopeasti pitoisuuksiksi, jotka ovat
alle välittömän myrkyffisyvden tason, mutta sitä voijoutua organismeihin,joissa
se vaikuttaa niiden fysiologiaan, käyttäytymiseen, lisääntymiskykyyn ja
selviytymiseen. Oljyä saattaa kulkeutua myös sedimentteihin,joissa se voi säi
lyä useita vuosia ja siten vaikuttaa meren pohjassa eläviin organismeihin.

Rantaveteen ja rantaan päässeen öljyn välitön haitallisuus on suurempi
kuin veteenjäävän öljyn. Jokisuistoissa öljy voi aiheuttaa erityisongelmia mata
lien vesien, veden korkean kiintoainespitoisuuden (öljyä voi sitoutua tähän
klintoaineeseen) ja ekologisesti arkojen rantojen johdosta. Saaristossa ja suisto
mafflaöljypäästö aiheuttaa hyvin suuret torjunta- ja puhdistuskustannukset.

Oljy vähentää meren pohjassa elävien organismien määrää ja siten kalo
jen, äyriäisten, lintujen ja hylkeiden ravinnon määrää. Kullekin eliöryhmälle
on eri vaara-ajanjaksot; kevät pesiville linnuille ja kalan kudulle, kesä meren
pohjan eliöstölle ja hylkeille, syksy muuttolinnuffle ja talvi talvehtiville lin
nuille.

Ympäristöopas 48



1.2 Öljyn käyttäytyminen meriympäristössö

1.2.1 Leviäminen

Veteen jouduttuaan öljy alkaa levitä välittömästi. Fysikaalisten ja kemiallisten
ominaisuuksiensa sekä ulkopuolisten olosuhteiden vaikutuksesta öljy leviää
tavalla, jota on vaikea ennakoida. Se muuttuu epäyhtenäiseksi aineeksi, joka
koostuu ohueen kalvoon sekoittuneista paksummista läikistä ja kokkareista.
Oljylautan muoto riippuu pääasiassa tuulesta, aalloista ja virtauksista.

1.2.2 Ajelehtiminen

Öljyn ajelehtimiseen vaikuttavat seuraavat seikat:

O virtauksen nopeus ja suunta
O tuulen nopeus ja suunta
O aaltojen muoto

Virtaus kuljettaa öljyä veden mukana ja tyynellä säällä öljylaufta liikkuu
yleensä samaan suuntaan ja samalla nopeudella kuin virtaus. Oljyn kulkeutu
miseen vaikuttaa myös tuuli, joka vie öljylauttaa mukanaan nopeudella,joka
on arviolta muutama prosentti tuulen voimakkuudesta. Oljylautan hikkumis
suunta ja nopeus on näiden kahden komponenfin resultanifi, vektorisumma.

Aallot eivät ole kovinkaan merkityksellisiä ajelehtimisen kannalta, mutta
tärkeitä öljyn leviämisessä sekä sen ominaisuuksien ja olomuodon muuttumi
sessa, “säistymisessä”.

1.2.3 “Säistymine&’

“Säistymisellä” tarkoitetaan mereen joutuneen öljyn muuttumista olosuhtei
den vaikufiistenja ajan myötä. Oljyn olomuotoon vedessä vaikuttaa useita säis
tymisilmiöitä. Oljyn levitessä sen haihtumisnopeus kasvaa, mutta haihdunnan
nopeus ja haihtumisaste riippuvat suuresti öljyn koostumuksesta. Kevyet öljyt,
kuten bensiini tai kevyt polttoöljy haihtuvat sangen nopeasti (50% muutamassa
tunnissa), mutta raskaat öljyt hitaammin. Haihtumiseen vaikuttavat myös läm
pötila ja tuulen suunta; mitä suurempia tuulen nopeus ja lämpötila ovat sitä
nopeampaa haihtuminen on.

Varsinkin myrslcyisellä säällä merkittävä osa pinnalla olevasta öljystä se
koittuu vesikerroksin lähinnä aaltojen murtumisen vaikutuksesta. Näillä ve
teen sekoitfiineilla pienifiä öljypisaroilla on taipumus pyrkiä takaisin pintaan
tai kertyä ensin suuremmiksi pisaroiksi, jotka nousevat nopeasti pintaan. Pie
net pisarat voivat kulkeutua virtausten mukana kauas päästöpaikasta ja ne voi
vat pysyä vedessä erillisinä pieninä pisaroina, dispersiona, useita viikkoja. Kun
öljyä kiinnittyy hiukkasiin syntyy partikkeleita, joiden tiheys ylittää veden
fiheyden ja jotka vajoavat meren pohjaan kerrostuen eli sedimentoituen.
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Veden ja öljyn sekoittuminen öljy-vesiemulsioksi, emuigoituminen, on
sekin tärkeä säistymisprosessi. Tällaisten emulsioiden, “vaahtojen” (engLcho
colate mousse) vesimäärä voi olla jopa 80-90%. Tuuliolosuhteet ja öljyn vis
kositeetU ovat tärkeimmät ominaisuudet,jotka säätelevät emulsion muodostu
mista. Emuigoituminen voi johtaa viidessä päivässä äljylautan ifiavuuden
kaksinkertaistumiseen varsinaiseen päästettyyn öljymäärään nähden.

Auringon säteet muuttavat veden pinnalla olevan öljyn ominaisuuksia
valohajoamisen seurauksena. Tämä ilmiö nopeuttaa öljyn levianiis ja vakaut
taa emulsion rakenteen.

1.2.4 Biologinen hajoaminen

Öljyn biologinen hajoaminen on erittäin hidas, mutta pitkällä aikavälillä
tärkeä prosessi. Pieneliöt eivät kuitenkaan pysty hajoittamaan öljyn kaikkia
aineosia.

1.3 Toimintatavat

Fäästövalvonnan tarkoituksena on kerätä todisteita joko sitoumusten täyttämi
seksi tai oikeudenkäynnin aloittamiseksi MARPOL 73/78:n (katso kappale 2)
säädösten rikkojaa vastaan. Todisteiden keräämiseen saattaa liittyä useita erilai
sia toimintatapoja, esimerkiksi

O epäillyn päästäjän tarkastaminen
O öljypäästön näköhavainnoinU
O kaukovalvonta
O leviämis-ja ajelehtimismallit
O näytteetja analyysit.
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2 Kansainvälinen laki
..............................................

2.! Yleistä

Alusten rakentamista ja käyttöä säätelevät kansainväliset säännökset onjullds
tettu YKn alaisen Kansainvälisen merenkulkujäijestön IMO:n toimesta. IMO
on valvoo sopimusten noudattamista, avustaa jäsenvaltioita säädösten toimeen
panossaja kehittää ohjeita, suosituksia yms.

Laivanrakennuksen perussäädökset on sisällytetty ‘Safety of Life at Sea”
(SOLAS 74) yleissopimukseen. Se ei ensisijaisesti koske päästövalvontaa.

MARPOL 73118 -sopimus käsittää säännöksiä erikoisrakenteistaja
laitteista,joffla pyritään estämään tahattomatpäästöt sekä säännöksiä
luvallisesta päästämis estä mereen. Jokainen MARPOL 73118 -sopimus-
osapuoli on velvoffinen sisällyttämään säädökset kansalliseen lain
säädäntöönsä, myös mahdollisuuden syyttää kaikkia päästäjiä, jotka
ylittävät laillisen päästörajan; olivatpa päästöt sitten laiteviasta
johtiivia tai harldttuja tekoja. Sopimuksen säännökset ovat erilaisia
riippuen siitä, onko merialue julistettu “erityisalueeksi” vaiko ei.
Tutidessaan laitonta päästöä tai sellaiseksi epäiltyä, satamavaffio voi
tarkastaa aluksen.

“International Convention for the Prevention of Pollution from ships, 1973,
as amended by the Protocol of 1978 thereto” eli MARPOL 73/78 -yleissopimus
tähtää alusten päästöjen vähentämiseen ja estämiseen. Siinä on käsitelty seuraa
vat kaksi pääasiaa:

1. erikoisrakenne-ja laitemääräykset,joffla estetään tahattomat päästöt.

2 olosuhteet, joissa päästöt mereen ovat sallittuja. Sopimuksen piiriin
kuuluvat maat edustivat vuoden alussa 1992 noin 90% :a maapallon
laivatonnistosta.
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MARPOL 73118 sopimus sisältää useita määräyksiä ja asettaa velvoffisuuk
sia sopimusosapuolille. Päästömääräykset on esitetty MARPOL-sopimuksen
ifitteissä 1-VI.

Liite 1 - Öljy
Liite II - Haitaffiset irtotavarana kuljetettavat nestemäiset aineet
Liite ifi - Haitaifiset pakkauksissa kuljetettavat aineet
Liite IV - Käymäläjätevesi (ei vielä voimassa)
Liite V - Alusten tuottama kiinteä jäte
Liite VI - flmansuojelumääräykset (ei vielä voimassa)

Tässä oppaassa käsitellään MARPOL 73118-sopimuksen osalta vain liitettä 1.

Jokainen MARPOL 73/78 -sopimusosapuoli on velvollinen sisällyttämään
säädökset kansalliseen lainsäädäntöönsä. Tähän on kaksi tapaa, kumpaa käyte
tään riippuu valtiosta. Joissakin valtioissa (esim. Iso-Britannia) kansainvälisten
sopimusten määräykset laaditaan uudelleen kansallisen lain muotoon,jolla voi
olla paljon laajempi sisältö kuin MARPOL -yleissopimuksella. Se voi sisältää
myös muita merenkulkulakeja ja/tai kansallisia säädöksiä rangaistuksista,jotka
on laadittu ehkäisemään MARPOL- sääntöjen rikkomista. Toisissa valtioissa
(esim. Suomi) kansainvälinen sopimus vahvistetaan, jolloin se on osa kansallis
ta lainsäädäntöä ilman erillistä kansallista lakia. Tällaisissakin valtioissa saate
taan silti tarvita lis älakeja sopimuksen joihinkin kohtiin, esimerkiksi rangais
tuksiin.

Suomessa MARPOL 73118 -yleissopimuksen säädökset on saatettu voimaan
vuonna 1983.

MARPOL 73/78 vaatii sopimusosapuolilta yhteistoimintaa rikkomusten
havainnoinnissa ja jatkotoimenpiteissä rikkojaa vastaan.

2.2 MARPOL 73/78:n Iaitteistoja koskevat säädökset

Vaikka laitteistoja koskevat säädökset eivät pääosin kuulukaan tämän asiakhjan
piiriin, on kuitenkin tärkeää kiinnittää huomiota siihen tosiasiaan, että alukset,
jotka on rakennettu ja varusteltu sopimuksen mukaisesti pystyvät mukautu
maan päästösäädöksin, joita käsitellään jäljempänä. Esimerkiksi öljyä koskien
MARPOL 73/78 -yleissopimuksen ffitteessä 1 on kaksi tärkeää määräystä,joissa
määritellään yksityiskohtaisesti vaadittavat laitteistot.

Säännös 15 kuvaa sellaisia laifteistoja,joilla öljysaili alus on varustettava:

a, öljypäästöjen valvonta-ja ohjausjärj estelmä,jossa on nauhoittava
laitteisto, jotta saadaan jatkuvaa tietoa päästöistä littaa/merimailija
päästetty kokonaismäärä tai öljypitoisuus japäässen nopeus (VNM).
Laitteiston tulee olla sellainen, että öljyisen seoksen pumppaus loppuu
automaattisesti, kun sallittu päästönopeus (VNM) ylittyy
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5, riittävät laitteet lastitanldden puhdistamiseksi sekä likaisen paino
lastijäämän ja tankiden pesuveden johdattamiseksi lastitankeista lika
vesitankkeihin

c, riittävän suuretjätevesitanldt tankldenpesuvesffle, öljyjäämilleja
likaisille painolastijäämille

Säännös 16 sisältää vastaavia alustenkonehuoneitakoskevialaitteistomää
räyksiä. Aluksissa tulee olla öljyisen veden erotusjäijestelmä (separointi), joka
varmistaa, että järjestelmän läpi kulkeneen piissiveden öljypitoisuus on alle
oheisissa taulukoissa esitettyjen arvojen (taulukot 1, 2ja 3).

Säännöksiä noudattamalla pysytään laillisissa arvoissa. Tästä seuraa, että
kaikki laillisen rajan ylittävät päästötjohtuvat joko laitteistoviasta tai tahallises
ta toiminnasta.

Päästö tai vika separoinfijäijestelmässä tulee khjata öljypäivakirj aan,jol
lainen on oltava aluksella.

23 Päästösäännökset

MARPOL 73/78 -yleissopimuksen päästösäännökset ovat erilaisia riippuen sii
tä, onko merialue julistettu erikoisalueeksi vai ei. Säännökset eivät kuitenkaan
päde,jos päästä on tehty aluksen meriturvallisuuden varmistamiseksi, hengen
pelastamiseksi merellä tai jos päästä johtuu aluksen tai sen laitteiden tahatto
masta vahingoittumisesta.

MARPOL 73118 -yleissopimuksen ifitteen 1 erikoisalueet ovat:

Itämeri
Mustameri
Välimeri
Etelämannerta ympäröivät merialueet
Punainen meri
Persian lahti
Adenin lahti

Siis myös Itämeri on erikoisalue. Pohjanmerestä on tulossa ifite 1:n mukai
nen erikoisalue 1.8.1999 lukien.

Taulukot 1,2 ja 3 kuvaavat päästörajoituksia,joita on sovellettu 6.6.1993
alkaen. Ennen ko. päivää rajoitukset olivat erilaiset.

MARPOL 73/78 asettaa sopimusosapuolille velvollisuuden äljyjätteen
vastaanottojärjestelmien taijoamiseksi,jotta aluksetvoivatjättää satamaan jät
teet, joita ei saa laskea mereen. On kuitenldn huomattava, että jofflaldn alueifia
vastaanottoasemia ei ole.

0 Ympäristöopas 48



Taulukko 1. MARPOL73P8 -yleissopimuksen öljypäästörajoituksetöljysäiliöalusten lastitankkien alueelta ja pumppuhuoneesta. Muitamerialueitakuin
Itärnetta koskevat säännökset on kursivofru.
labeli 1. MARPOL 73/78 konventionens begränsningar beträifande oljeutsläpp från lasttankutrymmen och pumprum avoljetankfartyg. Bestämmelsersom
gällerandra sjöområden än Ostersjön är med kursiv.

KAIKEN KOKOISEI ÖLJYSÄILIÖACUKSET
OLJETANKFARTYG AVALLASTORLEKAR
Öljypäästötlastitankkien alueelta, sisältää myös päästötpumppuhuoneesta
Oljeutsläpp frn Iasttankutrymmen inklusive pumprum

ErikoisalueillaTAl erikoisalueiden ulkopuolella, PÄÄSTÄMINEN KIELLETtY paitsi kun ulosvirtaavan
muttaalle 50 merimailia (NM) lähimmasta rannasta nesteen äljypitoisuus ilman laimennustaei yhtä 15 ppm

1 specialområden ELCER utanför specialområden OLJEUTSLÄPP FÖRBJUDNA utom när oljehalten
men inom 50 nautiska mil (n.m.) från närmaste land i utflödet inte överstiger 15 ppm utan utspädning

Erio1saIuednu/kopuo/elJa,ftkauempanakin’ Fi(fTiMlNENK1EttETffpaitsipuhtaantaieroteiun
50NMlähimmästä,nnasta pai’iola.sti;’i, taikun

1. säiliöalusonkulussa,ja
2päästännenhetkeIlinennopeus(määrä)eiyIItä30
lmer,’naJi,j

ipstt»ikokonaismaara eiWftä:
-nykyiilläså’7iöa/uksil/a 1/15000
-uusilla sälliöa/uksilla b0000osaa
mukana ollee&asrita,/a

4 sälliöaluksellaonkäytössäsäännöksessä/Skutattupiästo7en-
valvonta-jiohftuslaitteistosekällkavesitankki)ärjestelmä

Utanförspecia/omddenochmermnsln.m. frånnärmaste UTSIÄtPFÖRBJUDNAutomförrene/lersegregeradbarlast, ellerom:
närmasteland

1. tankfarretbe/inners,runderfird och
2 oljeuödet,’iteöverstier30Iiterpern.m oo
3. totaIaoIjemängdenfr,te&errner

-förtankfartygbyggda förejuni /993 1/15000
-förtankfartygbyggdadäreftert80000av

densenasttrans porteradeoeraängden, och
4 tankgethareftöveiråkning3sptemförofeuts/4Dpidrifr5amt

ettsIoptankaringemang. alltenlijtRegell5.
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Iaulukko2. MARPOL?3fl8 -yleissopimuksen öljypäästörajoituksetöljysäiliöalusten sekä muiden yli GT400 alusten konehuoneista.Suomessa nämä mää
räykset on saatettu voimaan myös alle GT400 aluksille. Muita merialueita kuin Iränerta koskevat säännökset on kursivoitu.
Tabeil 2. MARPOL?3fl8 konventionens begränsningar beträifande oljeutsläpp från maskinutrymmen av oljetankfartyg och andta fartyg av storleken 400
GRToth däröver. Bestämmelser sam gällerandra sjöområden än Östersjön är med kursiv

KAIKEN KOKOISET ÖLJYSÄILIÖALUKSET SEKÄ MUUT YLI GT400 ALUKSET
OLJETANKEARTYG AV ALLA STORLEKAR OCH ANDRA FARTYG AV STORLEKEN 400 GRT OCH DÄRÖVER
Öljypäästöt konehuoneesta
Oljeutsläpp från maskinutrymmen

Erikoisalueilla PÄÄSTÄMINEN KIELLETTY paitsi kun:
I.aluson kulussa,ja
2. ulasvirtaavan nesteen öI jypitoisuus ilman laimennusta ei yhtä 15 ppm,ja
3.aluksella on käytössä separointijärjestelmä, jossa on automaattinen 15 ppm pysäytyslaite

ja hälytysjärjestelmä,ja
4. pilssiveteen ei ole sekoittunut lastiöl jyjäämiä tai Iastinpumppaushuoneen piissejä (öljysäillöalus)

1 specialområden OLi EUTSLÄPP FÖRBJUDNA utom när
1. fartyget befinner sig under färd, och
2. oljehalten i utflödetinte överstiger 15 ppm utan utspädning, och
3. fartyget haren ol ja/vatten separations- eller filtreringsutrustningi drift med en

anordningförautomatstoppvid 15 ppm, och
4. slagvatten inte har blandats med rester från oljelait eller Iastpumprum (på olje tankfartyg)

Enkoiralueiden ulkopuolella tlifTÄMlNENKlEtIEflYpaitsikun:
C alus on kulussa,ja
2 u/oswavennesteenöitoiruuseiylitäl5ppm,ja
3. a/uksellaonkäytössäöf/ypäästöjen lvonta-ft ohjatislaitteisto, öljnen veden

erotusjrjestelm imuuMÅRFOtJ3fl&nsäännöksessäl6määtätty/aite,ja
4.piIssiveteneiolesekoittunut/astiöjämiätai/astinpumppaushuoneenpllssejä(ö/)vsäillöaIus).

Pi7ssivedeijoihineioksekoittunutlasti»niaHastbipumppaushuoneenpilsseja,
jajoidenuloswrtaavennenövpitoiruus,iman/afmennustaeiy/itäl5ppm, voidaanpäästää
er&oisalueidenulkopuo/ellallmanmuitarajoituksi.

Utanförspedilomdden OtJEUTfIJ°PFÖi’BJllflNÅutomnär:
1. fa etbefirnersigunderfar4 och
2 oljehalteniutllödetärmindreän /Sppm, och
3. farrygetharidrifrettöven’aknl»gssp2’em föroljeuts/äpp, eno/ja/vattenseparations-eller

fiitren’,gsutrustuing, ellerannananordrnigsomföreskrivsenhjtRegel/6, och
4.s/agttenkiteharhlandatsmedresterfrJnofelaste//er/astpumprum (påoljetankfartyg)

%im. OehaltijabIandnigarsominteharblandatmdoi7Wastrestere/lus/agjttenfrnn
laun7punmenobmedenoiehaltftödetsomiiteöver%er/5ppmjpäd,d,qgfä
utanandneisläppörspeciaIområdn.
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Taulukko3. MARPOL73II8 -yleissopimuksen öIjypstörajoituksetalIe G1400 alusten konehuoneista. Muita merialueita kuin Itämerta koskevatsän
nökseton kursivoitu.
Tabeli 3. MARPOL 73/78 konventionens begränsningar beträffande oljeutsläpp från maskinutrymmen avfartygavstorleken under 400 GRI. Bestämmelser
som gällerandra sjöområden än Ostersjön är med kursiv.

ALLI GI 400 ALUKSET, MUUT KUIN ÖL]YSÄILIÖALUKSET
ANDRA FARTYG ÄN OLJETANKEARTYG SOM ÄR MINDRE ÄN 400 GRT
Öljypäästöt konehuoneesta
Oljeutsläpp frn maskinutrymmen

Erikoisalueilla PÄÄSTÄMINEN KIELLETTY paitsi kun ulosvirtaavan nesteen öljypitoisuus ilman
laimennustaeiylitä 15 PPM

1 specialområden OLJEUTSLÄPP EÖRBjUDNA utom när oljehalten i utflödet är mindre än 15 ppm

Erikoiralueiden ulkopuolella PiÄSTIMlNENK/EttfTfpaitsikunl,»uvoltionmklestäseu,aat
asittoteuruåttdytirti
L aluson kulussa, ja
2 ulosvirtaavon nesteen ömää,äeiylltäl5ppm*,ja

3.aluksellaonkä,n’össäsove/tuvo, MÅBFOI73fl&nsäännöksessäl6määrättylafrteirto

Nuo n: O.(jnetseokset, joiden ulosw aavan nesteenöpitoiuusilman lai;’nennusta ei
jlitäl5ppm, voi npä ilman muita rajituksia.

lltanf&specialomriden OtJEUTJlJFFfÖRBJUDNÅutomnä efterflaggstatensbedömn, allafö//ande
vil/koräruppfylldaså/ådetärpmo7htochrhiihjt

1. fa#ygetbeflnners,underfärd och
2 o/jehalteniutllödetärmindreän l5ppm, och
3. faethar/ämphttrustni’igellerinstallationidnYenhjtRegelI6.

Åmn:OlehaIt,abIandniigar,nedenoljehlatiutflödetsominteöverstirer/5ppm
utanutspädningfårs/äppasututanandrarestnX’tioner

* 6.6.1998 asti alukset,jotka on rakennettu ennen vuotta 1993, saavat päästää seosta, jonka öljypitoisuus on alle 100 ppm.
* fram till den 6 juni 1998 får fartyg byggda förejuli 1993 utsläppa blandning med oljehalt mindre än 100 ppm.
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2.4 MARPOL 73/78:n täytäntöönpano

MARPOL 73178 -yleissopimus edellyttää, että kaikki rikkomukset säännöksiä
vastaan ovat rikkomuksia lippuvaltion (eli sen valtion, jonka lipun alla alus
puehffl) lakeja vastaan ja että rangaistukset voidaan määrätä lippuvaltiossa.

Sopimus edellyttää myös, että kaikld rikkomukset sopimusvaltion tuo
miovallan alaisella alueella ovat rikkomuksia sen lakeja vastaan - riippumatta
siitä onko alus sopimusvalfion lipun alla vaiko ei -ja että rangaistukset määrä
tään sen lakien mukaisesti. Kim rikkomus tapahtuu sopiinusvaltion tuomioval
lan alaisella alueella, sopimusvaltio voi toimia omien lakiensa mukaan tai ra
portoida rilckomuksesta lippuvaltiolle,joka hoitaa jatkotoimenpiteet yllä kuva-
tulla tavalla. Tällaisissa tapauksissa useimmat valtiot päättävät soveltaa omia
lakejaan ja ilmoittavat lippuvaltiolle tekevänsä niin.

Jos rikkomus tapahtuu sopimusosapuolen tuomiovallan ulkopuolisella
alueella, käsitellään asia MARPOL:n mukaan lippuvaltion lakien mukaisesti.
Jos on olemassa riittävät todisteet, lippuvaltio menettelee oman laldnsa mukai
sesti mahdollisimman pikaisesti. Sopimusosapuolet toimivat yhdessä rikkomus
ten selvittämiseksi, käyttämällä kaikkia asianmukaisia ja toteuttamiskelpoisia
selvitystoimenpiteitä; havainnoinfi, raportointija todisteiden kerääminen.

Sopimuksen mukaan oletetusta rikkomuksesta voidaan ilmoittaa seuraa
van määräsataman viranomaisffle ja pyytää heitä tutkimaan alus ja keräämään
todistusaineistoa epäifiystä rikkomuksesta. Tällaisissa tapauksissa tutldmusra
portti toimitetaan tutkimusta pyytäneelle sopimusvaltiolle toimenpiteitä var
ten.

Useimmissa sopimusvalioissa tuomiovallan alaisella alueella ymmärre
tään vain aluevesiä. Eräät maat taas pitävät tuomiovaltansa alaisena alueena
koko talousvyöhykettään (“Exclusive Economic Zone”, EEZ) ja ryhtyvät oikeu
dellisiin toimiin sillä alueella tapahtuneita rikkomuksia vastaan.

Suomessa tuomiovalta ulottuu tällä hetkellä vain aluevesulle, mutta Lii
kenneministeriössä on valmisteilla lakialoite talousvyöhykkeenjulistamiseksi
vuonna 1998.

2.5 Tutkiminen satamassa

Lippuvaltio valvoo sertifikaatteja (todistuskiijoja) myöntäessään, että alukset
täyttävät kansainvälisten sopimusten ehdot. Kuitenkin toisinaan lippuvaltion
on vaikea valvoa lippunsa aila kulkevia aluksia, koska jotkin alukset käyvät
harvoin lippuvaltion satamassa tai sen tuomiovallan alaisella alueella. Tämän
vuoksi satamavaltio (valtio, jonka satamaan alus on matkalla) on oikeutettu
tarkistamaan aluksen sertifikaafit Jos sertifikaatteja ei ole tai on epäilys, että alus
ei täytä niiden vaatimuksia, satamavaltio voi suorittaa aluksen perusteellisen
tarkistuksen. Tämä on, MARPOL 73/7$:a koskevalta osalta, kattavasti kuvattu
tähän julkaisun ifitetyssä ilvIO:n päätöksessä nro A 542(13).

Satamavaliolla on oikeus tarkistaa alus myös sillä perusteella, että MAR
POL 73/78 -rikkomus viittaa aluksen miehistön huolimattomuuteen tai vajavai
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suuksiin aluksen laitteissa. Jos kyse on päästövalvontalaitteiston vajavaisuu
desta, aluksella saattaa olla muitakin puutteita, jotka oikeuttavat perinpohjai
sempaan tarkistukseen. Tarkistuksella halutaan varmistaa, että aluksen kunto ei
ole sellainen, että se aiheuttaisi vaaraa miehistölle, itse alukselle tai ympäristöl
le. Jos tarkistuksessa paljastuu ympäristöuhlda, on satamavaltion velvoffisuus
varmistaa, että alus ei purj ehdi ennen kuin puutteet on korjattu.

Useissa ilvIO:n päätöslauselmissa kuvataan, miten satamassa tehtävä tar
kistus suoritetaan. Suomessa tarkastuksen suorittaa merenkuluntarkastaja tai
poliisi.

Satamatarkastukset ovat aikaa vieviä, vaikka tarpeeton vlivytys pystyttäi
sunkm ittämään. Viivytyksen kustannukset saattavat suuresti ylittää ne kus
tannukset,jotka on säästynyt, kun säädösten mukaisia laitteistoja ei ole käytetty.

2.6 Lista mahdollisista todisteista epäillyssä
MARPOL 73/72 -rikkomuksessa

IMO:n päätöksessä A542 (13) on lueteltu päästövalvontaa koskevat menettelyta
vat. Seuraava lista on kyseisen IMO:n päätöksen liitteen 2 lisäys. IMO:n päätös
A542 (13) on soveltuvin osin tämänjulkaisun liitteenä.

Kaikkia listassa lueteltuja todisteita ei välttämättä tarvita, jotta alusta vas
taan voidaan iyhtyä toimenpiteisiin.

1. Öljypäästöpailca]la kerättävät todisteet

1.1 Tiedot ahtksesta tai aluksfsta
1.1.1 Aluksen nimi
1.12 Syy sille, miksi kyseistä alusta epäillään päästäjäksi
1.1.3 Havainnon tai tunnistamisen päivämääräja aika (UTC)
1.1.4 Aluksen sijainti
1.1.5 Uppuvaifioja kotisatama
1.1.6 Tyyppi följysaih alus, rahtialus, matkustaja-alus, kalastus-

alus), koko (arvioitu tonnisto) ja muu kuvaava tieto (esim.
väiitys)

1.1.7 Syväys (lastissa vai painolastissa)
1.1.8 Arvioitu kurssi ja nopeus
1.1.9 Päästön sijainti suhteessa alukseen
1.1.10 Aluksen osa, josta päästön nähtiin tulevan
1.1.11 Loppuiko päästäminen, kun alus havaittiin tai kun siihen

oltiin radioyhteydessä

12 Öljylautan rilkoasu
12.1 Päivämääräja aika (UTC),jos eri kuin kohdassa 1.1.3
122 Oljylautan sijainti, jos eri kuin kohdassa 1.1.4
123 Arvioitu etäisyys lähimpään maamerkidin (merimailia)
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12.4 APijoitu lautankoko (pituus,leveys, öljyn peittämä osuus)
12.5 Fyysinen kuvaus lautasta (suunta ja muoto, esim. jatkuva

tai tuulen hajoittama)
12.6 Lautan ulkonäkö (valitse luokka)

LuokkaA: tuskin näkyvä suotuisissavalaistusolosuh
teissa

Luokka 13: näkyy hopeanhohtoisena kalvona meren
pinnalla

Luokka C: värejä havaittavissa
Luokka 0: ldrkkaitavärinauhoja
Luokka E: värit allcavat muuttua tummiksi
Luokka F: värit ovat tummia

127 Nakyvyysolosuhteet (kirkas aurmgonpaiste, sumu jne),
valon suunta ja näkyvyys (ldlomefreinä) havaintohetkellä

1.2.8 Meriolosuhteet
1.2.9 Pintatuulen suunta ja nopeus
1.2.10 Virtauksen suunta ja nopeus

13 Havainnoitsijantunnisteifedot
13.1 Havainnoitsijan nimi
1.32 Havainnoitsijan organisaatio
1.3.3 Havainnoitsijan asema organisaatiossa
1.1.4 Havainto on tehty lentokoneesta/aluksesta/rannalta
13.5 Lentokoneen tai aluksen nimi, josta havainto tehtiin
13.6 Miksi lentokone/alus oli kyseisellä alueella (partioimassa,

siirtymässä)

1.4 Havaintomenetelinäja dokumentaatio
1.4.1 Näköhavainto
1.42 Tavallinen valokuva
1.4.3 Kaukovalvontatiedostot ja/tai valokuvat
1.4.4 Päistöstä otettu näytteet
1.45 Muu havainnoinfitapa (tarkenna mikä)

Päästöstä otetun valokuvan tulisi mielellään olla värivalokuva. Valokuvista voi
daan todeta, että

- meressä oleva aine on öljyä
- päästön määrä rikkoo MARPOL-sopimuksen rajoja
- öljy on päästetty tietystä aluksesta

Kokemus on osoittanut, että yllämainittujen tietojen saamiseksi on otettava ai
nakin kolme valokuvaa:

1) lautan yksityiskohdat lähes pystysuoraan alas otetusta valokuvasta
lentokorkeuden öllessa alle 300 mja auringon ollessa kuvaajan selän
takana

2) yleiskuva aluksesta ja päästöstä, josta näkyy, että öljy valuu tietystä
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aluksesta
3) aluksen yksityiskohdat tunnistamista varten

15 Muuta tietoa,jos alukseen saatiin radioyhteys
15.1 Päällhlcölle ilmoitettu päästöstä
152 Päällikön selitys
15.3 Aluksen viimeisin satama
15.4 Aluksen seuraava satama
15.5 Aluksen päällikön nimi ja aluksen omistaja
15.6 Aluksen kutsusignaali ja tunnusnumero fIM0 number)

2.. TuUdmuksetalukselia

2.1 IOPP-serlifikaafin tarkistus
2.1.1 Aluksen nimi
2.12 Tunnusnumero (JMO number) jakirjaimet
2.13 Kotisatama
2.1.4 Aluksen tyyppi
2.1.5 Aika ja paikka, jossa IOPP-sertifikaatU on myönnetty
2.1.6 Hyväksymispaikka ja aika
2.1.7 Miehistöluettelo. Päällikön ja konepäällikön osoitteet,

mahdollisen syyllisen osoite sekä varustamon osoite

Huom. Jos aluksella ei ole IOPP-serilfikaaffia, mahdollisimman paljon
ylläolevasta tiedosta tulisi kuitenkin kerätä.

Z2 IOPP-sertifikaatin ifiifeen tarldstus
22.1 Soveltuvat kohdat liitteen kappaleista 2,3,4 ja 6 (muut kuin

öljysäiliöalukset)
222 Soveltuvatkohdat ifitteen kappaleista 2,3,4,5,6,7,8, 9ja 10

(öljysäffiöalukset)

2.3 Ölj3qäiväldan (ORE) tarkistus
23.1 1 osasta kopiot tarvittavista sivuista 30 vrk ennen päästöä
2.32 2 osasta kopiot tarvittavista sivuista siten, että kopioista

selviää koko lastaus-, purku-, painolastaus- ja tankkien
puhdisbiskierto aluksella. Kopiot myös tankkikaaviosta.

14 Lokiklijan tarkastus
2.4.1. Viimeisin satama, lähtöpäivä
2.42 Nykyinen satama, saapumispäivä
2.4.3 Aluksen sijainti silloin, kunpäästö on tapahtunut
2.4.4 Tarldsta pistokokein, että lokikirjaja öljypäiväkhja ovat

yhteneväiset

2.5 Muiden asiakirjojen tutkiminen aluksella
25.1 Muutasianmukaiset todisteet, esim. valvonta-ja säätä
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laitteiden merkinnät

16 Aluksen tarkistaminen

2.6.1 Aluksen IOPP-sertifikaatinmukaisten laitteiden tarkistus
(esim. tilapäiset putket, laitavenffiffin sokeointi)

2.62 Näytteenotto: merkitse myös mistä paikoista näytteet
otettiin aluksella

263 Onko jallcia oljysta ulostuloputlossa
264 Konehuoneen kunto ja pilss;en sisalto
2.6.5 Oljyisenvedenseparaattorin suodatuslaitteistojen ja hälyt

timen käynnistys- ja pysäytyslaitteiden kunto
16.6 Jäteäljysaih n (sludge) jWtaivarastotanldden (holding)

sisältö
2.6.7 Merldttävätvuotokohdat (pumput, pohja, laidat, tanldt,

akselit)

Öljysäiliöaluksissa myös seuraavat lisätodisteet ovat
tarpeen

2.6.8 Onko painolasti öljyistä
2.6.9 Pumppuhuoneen (pumproom) pilssit
2.6.10 COW-järjestelmänkimto
2.6.11 IG-järjestelmän kunto
2.6.12 Seuranta- ja konttollilaitteistojen kunto
2.6.13 Jäteöljytanklden (sludge) sisältö (arvioi öljyn ja veden

osuudet)
2.6.14 Ota kopio öljymonitorin tulosteesta

17 Asianosaisten lausunnot

Jos öljypäiväldijan 1 osa ei ole täydellisesti täytetty
2.7.1 Päästikö alus öljyä (tahallisesti tai vahingossa) osoitettuna

aikana
2.72 Onko piissipumppu automaattisesti ohjattu
2.7.3 Mihin aikaan pilssipumpun automaattilaitteisto viimeksi

kytkettiin käyttöön ja mihin aikaan laitteisto viimeksi
kytkettiin käsikäytölle

2.7.4 Milloin (päivä ja aika) pilssivettä laskettiin viimeksi
käsikäyttöisellä laitteistolla

2.75 Onko alukseila tapana päästää pilssivesi suoraan mereen,
vai varastoiko se piissiveden ensiksi keräilytankidin.
Tarldsta keräilytankld

2.7.6 Onko öljy-tai polftoainetankkeja lähiaikoina käytetty
painolastitanklceina
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Jos öljypäiväkirjan 2 osa ei ole täydellisesti täytetty
2.7.7 Mikä oli aluksen lasti/painolastijakauma, kun se lähti

viimeksi satamasta
2.7.8 Mikä oli aluksen lasti/painolastijakauma, kun se saapui

nykyiseen satamaan
2.7.9 Missä ja milloin viimeinen lastaus tapahtui
2.7J0 Missä ja milloin lastin viimeinen purku tapahtui
2.7.11 Missä ja milloin viimeinen likaisen painolastin jättö

tapahtui
2.712 Missä ja milloin lasiltankit on viimeksi pesty
2.7.13 Missä ja milloin oli viimeisin pesu raakaöljyllä (Cmde Oil

Washing, COW) ja mitkä tankit pestiin
2.7.14 Missä ja milloin jäteöljytankit (slop) viimeksi tyhjen

nettiin
2.7.15 Mikä on jäteöljytankkien vajaus
2.7.16 Missä tankeissa oli likaista painolastia (jos alus saapui

painolasfissa)
2.717 Missä tankeissa oli puhdasta painolastia (jos alus saapui

painolasfissa)

Huom. Mahdollisimman suuri osa lausunnoista tulisi saada kirjallisina ja alle
kirjoitettuina.
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Näköhavainnointi
OOO...OOOOO.....OO............................

3.1 Yleistä

Öljylauttojen luonteesta johtuen ja lautoista heijastuvan valon johdosta on
päästöjen kokoa ja öljymäärää vaikea havaita maalta tai aluksen kannelta. Paras
käsitys lautasta saadaan havaftmnoimalla sitä suoraan päästön yläpuolelta lento
koneesta tai helikopterista.

Kuka tahansa pystyy tunnistamaan meren pinnalla olevan öljyn näkyviä
tunnusmerkkejä ja kaikki havainnot ovat arvokasta todistusaineistoa. Kuiten
kin havaiimoitsijalla tulisi olla riittävästi kokemusta, jotta hän pystyisi tarkasti
arvioimaan mitä hän näkee.

3.2 Öljypäästöjen ulkonäkö

Öljypäästö koostuu yhdestä tai useammasta ohuesta kalvomaisesta lautas
ta, joissa voi olla seassa suhteellisen paksujakin kerroksia. Oljylautan pak
sut osat näkyvät tummina, keskipaksut sinisinä tai sateenkaaren väreissä ja
ohuimmat osat harmaina tai hopeanhohtoisina.

Kun alus laskee öljyä mereen, muodostuu lautta sen vanaveteen.
Kun alus ajaa jo meressä olevan, toisen aluksen aiheuttaman lautan läpi,

lautta ‘aukeaa’ ja leviää suuremmalle alueelle.
Kokenut havainnoitsija pystyy yleensä arvioimaan lautan muodon pe

rusteella, onko päästön läheisyydessä oleva alus päästänyt öljyn vai ajanut toi
sen päästämän öljylautan läpi.

Oljypäästön tapaisia poikkeamia merenpintaan aiheuttavat mm. pilvien
varjot, merilevät, planktonkukiimot ja vedenalaiset hiekkasärkät. Nämä ilmiöt
eivät kuitenkaan koskaan näytä aluksen vanavedessä samalta kuin öljypäästö.

Kokenut havainnoitsija pystyy määrittämään eron öljyn ja muiden ilmi
öiden välillä. Hän pystyy myös erottamaan läikän eripaksuisten osien värierot.

Toisinaan kokeneenkin havainnoitsijan on vaikea pelkän näköhavainnon
perusteella todeta onko meressä oleva läikkä öljypäästö, vai jokin MARPOL
73/78:n liitteeseen 1 kuulumaton päästö (katso kappale 2.1) tai kasviöljyläikkä.
Tällaisessa tapauksessa tiedustelu aluksen lastista useimmiten ratkaisee ongel
man. Tietyt tuotteet, joita kuljetetaan ja päästetään mereen MARPOL 73/78
-yleissopimuksen liitteen II mukaisesti voivat päästettäessä muodostaa veden
pintaan öljyn kaltaisia kerroksia. Tällaisessa tapauksessa ratkaistaan aluksessa
suoritettava tutkimuksen perusteella ylittikö päästö MARPOL 78/78 -yleissopi
muksen liitteiden 1 tai II raja-arvot.
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3.3 Havainnot todisteina MARPOL 73178:n rikko
muksesta

3.3.1 Öljyn tai öljyisten yhdisteiden päästöminen aluksen kone-
tilasta

Useiden kokeiden avulla on suoritettu tutkimuksia, joilla on pyritty var
mistumaan siitä pystytäänkö MARPOL 73/78 -yleissopimuksen rajoituksia
noudattavia päästöjä havaitsemaan.

Kokeiden tuloksista voidaan vetää seuraavat johtopäätökset:
a, silmällä ei pystytä havaitsemaan päästää, jossa öljyn osuus on alle

I5PPM
5, päästöjä, joissa öljyn osuus on yli 15 PPM mutta alle 100 PPM, ei

voida havaita normaaleissa lentovalvontaolosuhteissa, koska ne
eivät koskaan muodosta yhtenäistä kalvoa tai kalvoa, jonka
pituus olisi enemmän kuin muutamia kymmeniä senttimetrejä.
Kuitenkin päästöt, joiden öljypitoisuus on 50 ja 100 PPM:n välillä
voidaan havaita aivan erityisissä olosuhteissa (nopea päästötahti,
hidas kulkunopeus, pieni tuulennopeus ja tyyni meri)

Näin ollen aina kun öljyä näkyy meren pinnalla on MARPOL -sopimuk
sen päästömääräyksiä rikottu.
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Kuva 3. Alus ajaa alemassa alevan äljylautan läpi.
Eigur 3. Fartyg sam gårgenam ett beflntligt utsläpp.



3.3.2 Päästöt öljysäiliöalusten lastitankeista ‘

Testit osoittavat, että MARPOL 73/78:n hyväksymät tastijäännösten päästöt
(eli yli5O merimailia rannalta) voidaan havaita aluksen perässä sinisinii tai
sateenkaaren värisinä kalvoina,joissa on joskus myÖs ruskeita laikkuja.

Tutkimukset osoittavat, että öljyn tai öljyisen yhdisteen päästäminen ötjy
säiliöatuksen tastialueelta, vaikka noudatetaan ohjerajoja, voivat aiheuttaa
meren pinnalla näkyviä öljyisiä jälkiä. Aluksella tehty tutkimus antaa vas
tauksen ytittikö päästÖMARPOL -yteissopimuksen liitteen 1 säännöksen
9 rajat.

“Tämä määräys ei koske Itämerta eikä muita erikoisalueiksi määriteltyjä
merialueita. (ks kappale 2.3)

3.4 Öljymäärän arviointi

Vaikka se, että öljyä näkyy meren pinnalla todistaa, että MARPOL 73/78 -

säännöksiä on rikottu, on kuitenkin hyödyllistä arvioida päästetyn öljyn mää
rää. Määrän arviointia voidaan käyttää apuna rangaistusta määrättäessä.

0

Kuva 4. Sinisiä tai sateenkaarenvärisiä öljyka/voja,joissa on ruskeita läikkiä.
Figur 4. Blå eller regnbågsfårgade skimmer med inslag Oy bruno fläckar
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Oljymäärän arvioinnissa tarvitaan

1, päästön vaikutusalueen laajuus
2, öljyn peittämän alueen laajuus
3, eri värien prosentiosuudet koko lautan pinta-alasta

On huomioitava, että rannalta tai aluksen kannelta katsottaessa öljy yleen
sä näyttää kauttaaltaan sateenkaaren väriseltä, vaikka lautassa olisikin paksum
pia osuuksia. Lentokoneesta tai helikopterista tehtävä lautan värieroihin perus
tuva tilavuuden arviointi antaa yleensä totuudenmukaisemman lopputulok
sen.

Taulukon 4 avulla voidaan arvioida veteen joutuneen öljyn määrää. Tau
lukon arvot koodiin 5 asti on saatu konttolloitujen öljypäästöjen merikokeista.
Koodit 6 ja 7 on saatu ITOPF:n (International Tanker Owners Pollution Federa
ilon) ja eri tutkimusryhmien kokemuksista.

Taulukko 4. Kelluvien öljylauttojen värin, paksuuden ja tilavuuden yhteydet
Tabell 4. Förhällande mellan färg, hlmtjocklek och volym hos oljefilmer pä vattenytan.

Koodi Väri Arvioitu paksuus, mikronia (111000 mm) Arvioitu tilavuus (m’/km’3
Kod Färg Ungefärlig tjucklelc (1/1000 mm) Ungefädig volym (m=/km’)

1 hopea / silvenlcimrande 0,02 0,02

2 hamiaa/grä 0,1 0,1

3 sateenkaari / regnbågsfärgad 0,3 0,3

4 sininen / blä 1

5 sininen/ruskea II blä/brun 5 5

6 ruskea/musta II bmn/svart 15-25 15-25

7 tumman ruskea/musta II mörkbrun/svart > 00 > 100

ruskea/orunssi vaahto katso huomautus *

brun/orangefärgad mousse se på Icomment*

* Ruskea/oranssi vaahto on osnitus vesi-öljy emulsiosta. Paksuus on yleensä 1-4 mm, mutta se voi olla jopa enemmän.
Emulsion öljyprosentti saadaan näytteiden avulla. Vaahdon olemassaolo osoittaa, että on kyse erittäin suuresta öljymäärästä
ja epätavallisen suuresta päästöstä.
* Om oljan uppträder som bmn/orangefärgad mousse betyder detta att en vatten-i-olja-emulsion har bildats. Den är van
ligen 1-4 mm tjock, mun kan vam ännu tjockare. Andelen vatten i emulsionen kan bara hestämmas genom provtagning.
Förelcomst av mousse hetygar en stor oljemängd.
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Kaukovalvonta 4OO OOOOOOOOO O OO OO O O O OOOOOOO O O O O OO OOOOOOOOOOO O O O

Nykyaikaisilla lentokoneiden kaukovalvontalaitteistoilla pystytään
tehokkaasti havaitsemaan öljypäästöjä sekä tuottamaan todistus-
aineistoa. Kaikkien havaintolaitteiden keräämää tietoa voidaan
tallettaa ja sitä voidaan tutkia lennolla tai laskeutumisen jälkeen.
Pysäytyskuvissa sekä tavallisissa korkean erotuskyvyn omaavissa

valokuvissa on näkyvissä päivämäärä, aika, sijainti sekä mahdolli
sesti muita tietoja.

4.! Laitteistojen ominaisuudet ja operatiiviset
mahdollisuudet

4.1.1 Yleistä

Useimmat kaukovalvontalaitteet vertaavat puhtaan ja likaantuneen veden
säteilyä tai heijastumia. Tutkimukset ovat osoittaneet, että kaukovalvonnalla
havaitut öljypäästöt ylittävät aina MARPOL 73/78:n liitteessä 1 määritetyt
raja-arvot.

Nykyaikaiset lentokoneiden kaukovalvontalaitteistot koostuvat useista
erilaisista havaintolaitteista, joilla pystytään tekemään havaintoja säästä ja
vuorokauden ajasta riippumatta. Laitteistoja käytetään pääasiassa öljypäästö
jen havainnointiin, mutta niitä voidaan käyttää myös muiden haitallisten ai
neiden, esim. kemikaalien havaitsemiseen sekä leväkartoituksiin. Näkö- ja lai
tehavainnot täydentävät toisiaan.

Jotta laitteiston tuottama valvonta-aineisto olisi oikeudessa pätevää todis
tusaineistoa, tulee operaattorin laatia kirjallinen raportti havainnosta.

Eri kaukovalvontalaitteistot poikkeavat toisistaan, mutta ne on yleensä
suunniteltu siten, että ne täyttävät seuraavat vaatimukset:
O havainnointia voidaan suorittaa säästä ja vuorokauden ajasta riippu

matta
O kuvien ja muun informaation reaaliaikainen esittäminen on mahdollis

ta operaattorin näytöllä
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Kuva 5. Rajavartio
laitoksen Dornier 228
volvontalentokone.
Figur 5. Spaningsflygplan.

O havaintoalue on laaja ja laitteistolla on mahdollista havaita pieniä koh
teita pitkältäkin etäisyydeltä

O laitteistolla pystytään tuottamaan korkealaatuisia valokuvia
O kuvat varustetaan automaattisesti päiväyksellä, ajalla, paikkatiedolla jne.
O operaattorin valitsemien kohteiden paikkatieto esitetään näytöllä
O kaikkien eri sensorien tuottamaa tietoa pystytään taltioimaan

Toisissa laitteistoissa on mahdollista myös:
O öljykalvon paksuuden mittaus tai lautan paksuuserojen kartoitus
O alusten tunnistaminen (myös näkyvyyden ollessa huono ja yöllä)
O päästölähteen tunnistaminen ja öljylaadun määritys
O vedenalaisten päästölähteiden havaitseminen
O kuvien siirto pinta- ja maayksiköille
O kuvien jatkokäsittely maa-asemalla

Seuraavia sensoreita käytetään nykyisissä operatiivisissa laitteistoissa:
O SLAR-sivukulmatutka
O IR-keilain
O UV-keilain
O mikroaaltoradiometri (MWR)
O valokuvaus- ja videokamerat
O kuvavahvistimet (low light level television, LLLW) aluksen

tunnistamiseksi pimeällä
O SAR

Seuraavat sensorit ovat tällä hetkellä (1993) kehitystyön alla:
O laser fluoro sensor (LFS)
O ultra low light level imaging system (ULLLIS)

Käytännössä valvonta hyödyntää eri laitteiden erilaisia ominaisuuksia seuraa
vasti:

Päästön havaitseminen SIAR tai näköhavainto
Päästön ja lähteen kartoitus IRIUV, MWR, LLCTV, videokamera tai näköhavainnointi
Päästön laadun määrittäminen [[5 tai näköhavainto
Dokumentointi kaikilla laitteilla
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Taulukko 5. Valvontalaitteiden ominaisuuksia.

SENSORI

NÄKÖHAVAINTO VALOKUVAUSKAMERA VIDEOKAMERA LLLW UV-KEILAIN IR-KEILMN

toiminta- näkyvävalo; näkyvävalo; näkyvävalo; näkyvävalo; UV; lämpölR
periaate heijastus heijastus heijastus (UV) hei jastus heijastus
reaaliaibinen X X X X 1 X
päivä x x x 1 X 1
yö x x
joka säällä
öljytyypin määritys
kerrospaksuuden määritys (1)
pinnan alaisen öljyn havaitseminen (1) (1)
kartoaus X X X X X
havaitsemisetaisyys vaihteleva vaihteleva vaihteleva vaihteleva 0,5-2,5 km riippuen lentukorkeudesta
elektroninen kuvien lähetys X X X X
aluksen tunnistaminen X X X X
sijaintidokumentaatio X X X X X X

X = pystyy havaitsemaan (X) = kyky havaita riippuu olosuhteista

Tabell 5. Egenskaper avfjärranalysinstrumenter.

SENSOR

ÖGAT STILLBILDS-KAMERA VIDEOKAMERA LLLW UV-SCANNER IR-SCANNER

funktions— synligt Ijus; synhigt Ijus; synligt Ijus; synligt Ijus; UV; termisk IR
princip reflexion reflexion reflexion (UV) reflexion reflexion
realtid X X X X 1 X
dag 1 X X X X X
natt X X
allväder
bestämningavoljetyp
tjockleksbestämning
detekteringavoljaundervattenytan Q()
brtläggning X X X X 1
detekteringsavstånd varierande varierande varierande varierande 0,5-2.5 km beroende på flyghöjd
elektroniskbildöverföring 1 X 1 X
identifieringavfartyg X X X X
positiorisangivning 1 X X X X X

X = sensorn har ifrågavarande förmåga (1) = sensorn kan, beroende på omständigheterna, ha ifrågavarande förmåga
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Taulukko 6. Valvontalaitteiden ominaisuuksia.

SENSORI

SLAR MIKROAALTORADIOHETRI MIKROAACIORADIOMETRI LAS ERF LUOROSENSOR
(1 taajuus) (3 taajuutta)

toimintaperiaate mikroaalto mikroaaltosäteily mikroaaltosäteily iluoresenssi
ruaajiaibinen X X X X
pää x x x x
yö x x x x
jobsää]lä X X X
äljytyypin määritys X
kerrospaksuuden määritys 0,1-2 mm 0,05-3 mm 0,0003-0,05 mm
pinnan alaisen öljyn havaitseminen X
kartoitus X X X X
havaitsemisetäisyys 40km 500m 500m 5Dm
elektroninen kuvien lähetys X X X X
aluksen tunnistaminen
sijainti dokumentaatio X X X X

1 = pystyy havaitsemaan

labeln 6. Egenskaperavfjärranalysinstrumenter.

SENSOR

SIDSPANANDE MIKROVXGSRADIOMETER MIKROVÅGSRADIOMETER I.ASERFCUOROSENSOR
RADAR (1 frekvens) (3 frekvenser)

funktionsprindp mikrovåg mikrovågsstrålning mikrovågsstrålning fluorescens
realtid X X X X
dag X X X X
natt X X X X
allväder X X X
bestämning av oljetyp X
tjockleksbestämning 0,1-2 mm 0,05-3 mm 0,0003-0,05 mm
detektenng av olja under vattenytan X
brtläggning X X X X
detekteringsavstånd 40km 50Dm 50Dm 15Dm
elektroniskhuldöverföring X X X X
identifiering av fartyg
positions-angivning X X X X

X= sensorn har ifrågavarande förmåga
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4.1.2 Operaattorin konsoli

Eräs lentokoneiden kaukovalvontalaiteiden perusperiaate on, että kaikkea saa
puvaa havaintotietoa käsitellään koneessa ja nauhoitetaan jatkokäsittelyä var
ten. Tämä tapahtuu operaattorin konsolifia, jossa operaattori voi tutkia joko
reaaliaikaista tai nauhoitettua sensoritietoa.

Operaattorin konsolin tietokone syöttää havaintotietoon liittyvää aika-ja
paikkafietoa, joka myös tafiennetaan kuvan mukana.

4.1.3 Tiedon dokumentointi

Prosessoinnin jälkeen tieto tallennetaan digitaalinauhoille ja/tai kovalevylle.
Näitä nauhoituksia voidaan myöhemmin katsoa ja arvioida joko lentokoneessa
tai laskeutumisen jälkeen.

4.1.4 Kalibrointi

Koska valvontalaitteet erottavat signaalien eroja, eivätkä tiettyjä “absoluuffisia”
signaali-alueita, niitä ei tarvitse kalibroida ennen lentoa. Laitteiston suoritusky
kyä testataan säännöifisesti haioituksissa.

4.2 Lyhyt kuvaus havainnointilaitteiden toiminnasta

4.2.1 Yleistä

Öljypäästön dokumentointi saadaan esim. kuvan 6 mukaisella lentoreitillä.
Lentoreitin toteutus riippuu kuitenkin useista tekijöistä kuten esimerkiksi nä
kyvyydestä, pilviolosuhteista ja tuulesta.

4.2.2 SMR sivukulmatutka (Side Iooking airborne radar)

SLARn tutkasignaali palautuu, kun meren pinnasta tulee heijastuma. Nämä
heijastumat johtuvat kapillaariaalloista, joita on veden pinnalla jopa hyvin
pienillä tuulen nopeuksila. Jos öljy tai muu aine on pehmentämässä kapillaa
riaaltoj a, palautuu tutkalle vähäinen signaali tai ei ollenkaan signaalia. SLAR
pystyy siten havaitsemaan öljyn vertaamalla palautuneita signaaleja. Jo pieni
kin määrä öljyä saa aaflotympäröivässä puhtaassa vedessä olevia aaltoja “peh
meämmiksi”.
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havaitseminen /detektering
2 Sl.AR-ja karneratallennetta päästöstä/registrering med SIAR och kamera
3 SLAR/lagringavSLAR-bilder
4 lentokorkeuden laskeminen n. 500 jalkaan /nedstigningtill 500 ft
5-8 aluksen peräaallon kuvaaminen kameralla/registrering av fartygets kölvatten med kamera
9 lentokorkeuden laskeminen n.200 jalkaan /nedstigning till 200 ft
10 päästän kuvaaminen kamerallalregistreringav utsiäppet ned kamera
11-13 aluksen kuvaaminen kameralla (nimi jne.) 1 registrering avfartyget (namn etc.) med kamera
14 lentokorkeuden nosto n. 500 jalkaan /stigningtill 500 ft
15-17 IRJUV, MWR (mikroaaltoradiometri) ja D5 (laserfluorosensor)/registreringrned IMJV, NWRoch LS
17-18 IMJV -kuvien tallentaminen!lagringav IRJUV-bilder
19 Dokumentointija raportointi, myös nauhoitus aluksen ja lentokoneen välisestä radioliikenteestä/

Dokumentering och rapporteringinklusive bandupptagningav radiokommunikation mellan fartyg och flygplan

Kui’a 6. Ö/j)ipäästönrekJsteröitij dokumentoi’iti/entokoneen/ukokartoi1zis/aitteisto//a
Aur6. Registrenr,goch dokumentengaveffo/euJäppmed#ygburen fna>suvst-iing.
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SLAR1n signaaliprosessori yhdistää useita satoja tutkapuisseja yhdeksi tv
juovaksi. Kuva esitetään tv-kuvaruudulla. Puhdas meri näkyy harmaana, öljy

t tummina alueina ja alukset valkoisina pisteinä. Usein pystytään havaitse
maan myös meren pinnalla olevia luonnonilmiöitä, esim. virtauksia, laajoja
aaltomuodostelmia ja rannikkoalueifia myös vedenalaisia rakenteita. Havaittu
tumma alue tutkitaan tarkemmin, jotta saadaan selville onko se öljyä vai ei.

Eräs yleinen piirre SLAReissa on automaattinen kohteen paikannus. Ope
raattori osoittaa kohdetta näytöllä, jolloin tietokone laskee sen sijainnin.
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SLAR vaatii kiinteän antennin lentokoneeseen. Tutkasäde voi olla suun
nattuna yhdelle tai molemmille puolille konetta ja se on kohtisuorassa koneen
lentosuuntaan nähden. Jatkuva keilaus saadaan koneen liikkeen ansiosta. Suo
raan koneen alapuolella olevaa merialuetta ei pystytä SLAR1IIa valvomaan an
tennin rakenteestajohtuen.

- -- •• -- — . —- •7 [t . 152 kts 1
cRoSS N601J3’28 E0022314 TRAcK I7I.5 DRIFT -1.3 1
H/D 35t.37473.6m MODE LIN SP RANGE 20 TIME 1252:20 DATE 95/08/15

Kuiva Z StAR-s/ukuIma //ahaittuöpaastö. ö sijiiree -ku,on asemmaIIey/ävi’/s
tcon.
AgurZ SLAR-biidsom v/sareftoIjeu/äpp. U/4Dpetsessnettuppåttill vänsterskui3vm.



SLARIIIa pystytään sääolosuhteista riippuen havaitsemaan öljyäjopa yli
30 km etäisyydellä koneen kummallakin puolella. Tunnissa pystytään, lentoko
neen nopeudesta riippuen, kartoittamaan noin 15 000 km2 meren pintaa.

4.2.3 Infrapuna/ultravioletti (IRIUV) keilain

W-kanava voi tehdä havaintoja sekä päivällä että yöllä, mikäli koneen ja meren
välissä ei ole sumua tai pilviä. W mittaa lämpösäteilyä,joka on yleensä vähäi
sempää öljystä kuin vedestä. Oljyläikän paksummat osat poikkeavat säteilyl
tään enemmän puhtaasta vedestä kuin ohuet osat. Tästä syystä IR-kanava antaa
tietoa öljylautan paksuuseroista.

UV-kanavaa voidaan käyttää vain päivällä ja ldrkkaissa olosuhteissa. Se
rekisteröi öljyn heijastamaa UV-säteilyä. Erittäin ohutldn öljykalvo heijastaa
UV-valoa paremmin kuin puhdas vesi. Oljykerroksen paksuus ei vaikuta hei
jastavuuteen, konfrastierot osoittavat vain heijastavuuseroja, eivät paksuus
eroja.

W- ja UV-kanavat täydentävät toisiaan. ifi osoittaa kerrospaksuuksien
muutokset, kun taas UV osoittaa öljyn peittämän alueen laajuuden. IR/UV skan
nerin kattavuus on pienempi kuin SLARil1a, yleensä 300-500 m levyinen, lento
korkeudesta riippuen.

4.2.4 Mikroaaltoradiometri (MWR)

Meren pinta säteilee luonnostaan mikroaaltoja, joiden aallonpituus on muu
tamia senffimetrejä. Meren pinnalla oleva öljy nostaa tätä säteilyarvoa lautan
paksuuden funktiona. Lentokoneen mikroaaltoradiomefti mittaa säteilyäja len
non alussa kalibroi itsensä automaattisesti taustasäteilylle.

Keilaavalla mikroaaltoradiomeftfflä on mahdollista kartoittaa lautan pak
suusmuutoksia ja siten laskea päästön ifiavuus.

Nykyaikainen mikroaaltoradiometri, joka käyttää kolmea yhtäaikaista
taajuutta, voi mitata lautan heijastumia paksuusalueilla 0,05-3 mm (kun pak
suus on yli 3 mm mikroaaltoradiomefri laskee ifiavuuden liian pieneksi). Koke
mus on osoittanut, että useimmat öljylaadut, jopa suhteellisen korkean visko
siteetin omaavat, leviävät nopeasti näihin kerrospaksuuksiln.

Mikroaaltoradiometrin kuva voidaan näyttää värikuvana siten, että eri
paksuudet on koodattu eri väreillä tulkinnan helpottamiseksi. Mikroaalto
radiometriä käytetään lähinnä onnettomuustapauksien öljymäärän kartoitta
miseksi, koska se ei mittaa alle 0,05 mm paksuista öljyä eikä siten pysty havaitse
maan tahallisia (pilssi)päästöjä.
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Ku 8. /MN-ku. /nfrpunakana ku’an asemmassapuo/iskossa nytapäästönpaksummatkohdatj
UV-kana oikealla kokopäåstönj a%a, et/R- ha,a,rito on öljyä eikäjokii muullmi, joka
vedenpi’inan /ärnpötiiaan.
FTgur8. /R,’M/-bllden, IR (nster) visarde eksnoner,’iom utsiäppetoch UV-kanalen (h6er) i4sarhe/a
ytan avoljouiäppetoch bek,ftarattIR-bllden kommern o/jpå vattenytan och ite hars/ttu!5prunginågot
annatfenomen sompåverhar temperaturen /yttnet



4.2.5 Valokuvauskamerat

Valvontakäyttöön muokattu valokuvauskamera on erittäin hyödyllinen ja help
pokäyttöinen väline rildcomusten todisteiden tallentamiseksi. Yleisesti käytetty
järjestelmä koostuu muokatusta 35 mm järjestelmäkamerasta,jossa data lilte
tään kuvaan erifiisenä nauhana. Datanauhassa voi näkyä päiväys, kellon aika,
paikkatieto jne.
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Kuka 9. Aluksen tunnistus alokuvauskame,Ba. Huomaa ku.’aan li?tetty Uat2-nauha.
Figut9. ldenengavfartyg(stiilbildskameia). Fotograflföi5ettmeddataremsa.



4.2.6 Matalan valotason televisiokamerat (LLLTV) ja
ultramatalan valotason kuvajärjestelmä (ULLLIS)

Kun pimeys vaikeuttaa aluksen nimen visuaalista tunnistusta, voidaan nimi
lukea käyttämällä tavallista LLLTV:tä. Toisinaan kameran sulkimen hitaus vai
keuttaa tunnistusta, jolloin kuvaa voidaan prosessoida tietokoneessa nimen
toteamiseksi.

ULLUS-jäijestelmä käyttää valkoisia tai infrapunaväläyksiä aluksen ni
men valaisussa ja siten parantaa yötunnistusta.

4.2.7 Laser fiuorosensori (LFS)

Eripuolilla maailmaa kehitellään LFS-jäijestelmiä öljypäästöjen operatilviseen
kartoitukseen. Kokemukset LFS:n käytöstä öljypäästöjen yhteydessä ovat tois
taiseksi vähäiset. Euroopassa LFS on käytössä vain Saksan valvontalentoko
neessa.

LFS käyttää tekniikkaa,jossa korkea energisiä, hyvin lyhyitä UV laservalo
pulsseja lähetetään kohti öljypäästöä. Meren pintaa keilataan pyörivällä peihl
lä. Lf5:n peittoalue on 150-180 metriä leveä.
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LflIE 1/1

Liite 1. Ote IMO:n päätöksestä A 542 (13)

Menettelytavat alusten ja MARPOL 73/78:n liltteen 1 tarkoittamien päästöjen
valvontaan

Kappale 3 “Säännösten rikkominen”

3.1 Liltteen 1 ohjesäännöt9 jalO ideltävät öljyn päästämisen mereen, paitsi
tietyissä tarkoin määritellyissä olosuhteissa. Tällaisesta toknim asta tulee
pitää öljypäiväkkjaa,jota tulee säilyttää sellaisessa paikassa, että se on
kohtuullisessa ajassa saatavilla tarkistettavaksi.

32 Yllämainitut ohjesäännöt edellyttävät, että aina kun meren pinnalla tai
pinnan alla on aluksen välittömässä läheisyydessä tai sen peräaalloissa
öljyjalki , sopimusosapuolen tulee järkevässä laajuudessa heti tutida,
onko päästömääräyksiä rikottu.

33 Koska on todennäköistä, että useat rildcomukset tapahtuvat lippuvaltion
valvonta-alueen ja tietämyksen ulkopuolisilla alueifia, MARPOL 73/78
artikla 6 edellyttää, että sopimusosapuolet työskentelevätyhdessä rikko
musten havainnoinnissa ja sopimuksen säännösten täytäntöönpanossa
käyttämällä kaikkia sopivia ja käytettävissä olevia havainnointi-javal
vontakeinoja.

3.4 Mahdollisesta päästömääräysten rikkomuksesta voidaan osoittaa useita
ifetolähteitä, esim.

3.4.1 Päällikön raportit: MARPOL 73/78:n art1da 8ja protokolla 1 mää
räävät aluksen päallilc n raportoimaan tietyt tapahtumat, mm.
öljyisten yhdisteiden päästöt tai niiden todennäköiset päästöt.

3.42 Viranomaisten raportit: MARPOL 73/78:n artikia 8 määrää myös,
että sophnusosapuolet antavat merenkuluntarkistusaluksffleenja
lentokoneilleen ja muille soveltuville liikennöijilleen ohjeet
raportoida viranomaisffle öljyisten yhdisteiden päästöt tai toden
näköiset päästöt.

3.4.3 Muiden sopimusosapuolten raportit: arifidan 6 mukaan sopimus-
osapuoli voivat pyytää toista sopimusosapuolta tutldmaan aluk
sen. Pyynnön tekevän sopimusosapuolen on toimitettava rilttä
vät todisteet öljyn tai öljyisen yhdisteen päästämisestä.

3.4.4 Muut raportit: muista mahdollisista fiedonlähteistä ei ole mah
doifista laatia kattavaa listaa.
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LIITE /2
35 Muiden kuin lippu- tai satamavaltion toimenpiteet päästörikkomus

tapauksissa (jäljempänä rantavaltio)

35.1 Rantavaifio, joka on MARPOL 73/78 sopimusosapuoli voi, saatu
aan raportin ilmeisesti aluksen aiheuttamasta öljypäästöstä tutkia
asiaa ja kerätä todistusaineistoa. Yksityiskohdat toivotuista todis
teista IMO:n päätöksen A 542(13) on ffitteessä 2.

352 Jos kohdan 3.5.1 fiiUdmuksessa selviää, että ko. aluksen seuraava
satama on rantavalfion alueella, tulee sen suorittaa myös alla koh
dassa 3.6 mainitut satamavaltion toimenpiteet.

35.3 Jos kohdan 3.5.1 tutkimuksessa selviää, että ko. aluksen seuraava
satama on toisen sopimusosapuolen alueella, tulee rantavaltion
tarvittaessa toimittaa todisteet toiselle sopimusosapuolelle ja pyy
tää sitä suorittamaan alla kohdassa 3.6 mainitut satamavaifion toi
menpiteet.

35.4 Jos epäilyn aluksen seuraavaa satamaa ei saada selville, rantaval
rio ilmoittaa tapauksesta ja kerätyistä todisteista lippuvalfiolle.

3.6 Satamavaffion toimenpiteet

3.6.1 Sopimusosapuolet nimeävät tai valtuuttavat viranomaiset suorit
tamaan tutkimukset, joilla vahvistetaan onko alus rikkonut
MARPOL 73/78:n öljypäästöjä koskevia sopimusehtoja.

3.62 Sopimusosapuolet voivat suorittaa tutkimukset kappaleessa 3.4
kerrottujen raporttien pohjalta.

3.6.3 Tutkimuksissa pyritään keräämään riittävät todisteet,jotta saadaan
selville rikkoilco alus päästösääimöksiä. Suuntaviltteet kerättäväl
le todistusaineistolle on esitetty ffitteessä 2 (joka on tämän Suo
men ympäristökeskuksen julkaisun kappaleena 2.6.)

3.6.4 Jos tutkimukset osoittavat, että satamavaffion tuomiovalta-alueel
la tapahtui päästösäännästen rikkomus, satamavaltio voi yhtyä
jatkotoimenpiteislin omien laidensa mukaisesti tai toimittaa kai
ken hallussaan olevan infonnaation ja todisteet rikkomuksesta
lippuvaifiolle. Kun satamavaifio ryhtyy toimenpiteisiin, se ilmoit
taa siitä lippuvaltiolle.

3.6.5 Lippuvaltiolle toimitettavan raportin yksityiskohdat on esitetty
kappaleessa 6.

3.6.6 Tutldmuksessa saattaa ilmetä, että päästä johtui aluksen tai sen
laitteiden vahingoittumisesta. Tästä johtuen alus ei ole syyllisty
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LIITE 1i3

nyt MARPOL 73118:nliltteen 1 rikkomukseen jos

1, kaikkiin mahdoifisiin varotoimenpiteislin ryhdyt
tiin päästömäärän minimokniseksi silloin, kun va
hinko tapahtui tai päästä huomattiin

2) Omistaja tai päällikkö ei toiminut aikeenaan tuottaa
vahinkoa tai huolimattomasfi ja tietäen, että vaurio
olisi todennäköinen

Kuitenkin kappaleessa 2 satamavaltiolle määrättyjä toimenpiteitä
saatetaan tarvita.
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LIITE 2/1

Liite 2. IMO:n päätöksen A 542 (13) liite 2

Kokemus on osoittanut, että lippuvaltiolle toimitettu todisteaineisto ole
tetusta päästörikkomuksesta on usein rilttämätöntä,jotta lippuvaltio voisi
ryhtyä jatkotoimenpiteisiin oletetussa päästömääräysrikkomuksessa. Tä
män ifitteen tarkoitus on esittää se tieto,j ota lippuvaifio yleensä tarvitsee
syytetoimia varten epäillyssä rikkomuksessa.

2. On suositeltavaa, että valmistellessaan liitteessä 4 määriteltyä raporttia,
ranta- tai satamavaifion viranomaisifia olisi apunaan yksityiskohtainen
lista mahdollisista todisteista, kuten tämän ffitteen lisäys.

2.1 Raportin tarkoituksena on tarjota mahdollisimman paljon tietoa.

22 Kaikkea raportissa esitettävää tietoa on oltava tukemassa tosiasfoi
ta,jotka yhdessä osoittavat satama- tai rantavalifolle sopimusrik
komuksen tapahtuneen.

3. Lisäksi satamavaltion raporttia tulee täydentää satama- tai rantavaltiossa
yksityiskohtaisen todistusaineistolistan perusteella. On tärkeää, että
raporffia täydentävät erilaiset dokumentit, kuten:

3.1 Päästön havaitsijan lausunto. Tämän hitteen lisäyksen kohdassa 1
mainittujen tietojen lisäksi lausunnon tulisi sisältää ne näkökoh
dat, joiden perusteella havaitsija päätteli, ettei mikään muu mah
dollinen päästölähde ole päästäjä.

32 Lausunnot näytteenotosta alukselta ja merestä. Lausunnoissa tu
lee olla paikka ja aika jolloin näytteet otettiin, näytteenottajien
henkilöifedot sekä kuittaukset henkilöiltä, joiden hallussa näyt-
teet ovat olleet ja jotka ovat kuljettaneet näytteitä.

33 Alukselta ja merestä otettujen näytteiden analyyskaportit. Rapor
tissa tulee olla analyysitulokset, kuvaus käytetystä menetelmästä,
viittaukset tieteelliseen kirjallisuuteen, joka todistaa analyysin
paildcansapitävyyden sekä käytetyn menetelmän oilceeffisuuden
ja analyysin tehneiden henkilöiden nimet sekä heidän asiantun
temuksensa.

3.4 Tutidnnan suorittaneen henkilön lausunto sekä hänen (virka)
asemansaja organisaationsa.

35 Kuulusteltujen henkilöiden lausunnot

3.6 Todistajien lausunnot
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Ii lIE 2,2
3.7 Valokuvat öljypäästöstä

3.8 Kopiot öljypäiväkirjasta, lokikirjasta ja päästötallenteista jne.

Kaikki havainnot, valokuvat ja dokumentaafio tulee olla allekiijoitettua
aitouden todistamiseksi. Kaikki sertifikaafit, oikeaksi todistaminen tai
todistajalausuntojen pyytäminen tulee suorittaa sen valtion lakien mu
kaan, joka ne suorittaa. Kaikki lausunnot tulee allekirjoittaa ja päivätä
lausunnon antajan toimesta. Allekhjoittajien nimenselvennyksien tulee
olla allekhjoituksen ylä- tai alapuolella.

4. Tämän liitteen kohdissa 2 ja 3 mainittu raporffi tulee lähettää lippuval
tiolle. Jos päästön havainnut rantavaffio ei ole sama kuin tutkimuksia
suorittava satamavaltio, tulee tutkimuksia jatkavan valtion toimittaa
kopiot kaikista todisteistaan sille valtiolle, joka päästön havaitsi ja pyysi
tufldntaa.
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Oppaassa on kerrottu miten ja millaisilla laitteilla laittomia
öljypäästöjä valvotaan.
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