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Alkusanat

Pdusten jätteiden päästämistä koskevia kansainvälisiä ja kansallisia kieltoja ja ra

joituksia on ollut voimassa jo pitkään. Silti laittomat päästöt ovat yhä valitettavan

yleisiä.
Laittomien päästöjen valvonta, havaintojen tekeminen sekä todisteiden ke

rääminen, yhteenveto ja esittäminen on monivaiheinen prosessi, johon osaifistuu

eri valtioiden viranomaisia. Jotta heidän yhteistoimintansa olisi mahdoffisimman

tehokasta, päätettiin Helsingin komission eli HELCOMin merenkulkukomiteassa

laatia yhteiset ohjeet päästöjen valvontaan.
Helsingin komissiossa laadittiin “Guidelines on Ensuring Successful Convic

tions of Offenders of Anti-pollution Regulations At Sea” niminen opas, johon on

koottu Itämeren suojelusopimuksessa ja muissa kansainvälisissä sopimuksissa

määritellyt pilaamiskiellot ja -rajoitukset. Lisäksi oppaassa kerrotaan lyhyesti so

pimusvaifioiden oikeusjärjestelmistä ja viranomaismenettelyistä pilaamiskielto

jen rikkomistapauksissa.
Suomen ympäristökeskuksessa on käännetty ja muokattu tämä opas, jotta

todisteita keräävien viranomaisten ja todistusaineistoa arvioivien syyttäjien yh

teistyötä saataisiin tehostetuttua. Toivomme, että tietämys siitä, millaista todis

ifisaineistoa tapauksesta tulisi syyttäjälle toimittaa tehostaisi ympäristärikoksin

tai -rikkomuksin syyffistyneiden saamista edesvastuuseen.
Tämän oppaan kääntämiseen ja toimittamiseen olen saanut arvokasta apua

haffitussihteeri Minna Kivimäeltä Liikenneministeriöstä, merenkulunylitarkastaja

Jorma Kämäräiseltä Merenkulkulaitoksesta, ympäristöneuvos Oifi Pahkalalta Ym

päristöministeriöstä sekä yli-insinööri Kalervo Jolmalta ja tutkija Jaana Pennaselta

Suomen ympäristökeskuksesta. Tahdon esittää heffle kaikille parhaimmat kiltok

seni.

Helsingissä 6.10.1999

Heli Haapasaari

Syksyllä 1999 Heli Haapasaari siirtyi Suomen ympäristökeskuksesta uuden työn

antajan palvelukseen. Hänen seuraajanaan sain tehtäväkseni Laittomat päästöt

merellä -oppaan vilmeistelytyön. Helsinki komissio julkaisi oppaan alkuperäiste

oksen “Guidelines on Ensuring Successful Convictions of 0ffenders of Anti-pollu

fion Regulations At Sea” lopuifisen version keväällä 2000 ja nyt viimein saamme

kansin myös oppaan suomenkielisen version.
Oppaan tiedot on päivitetty vastaamaan lokakuun 2000 tilannetta. Suomen

ldeliseen oppaaseen on suhteessa alkuperäisteokseen lisätty luku 8, jossa käsitel

lään kansainvälisiin sopimuksiin sisältyviä yhteistyömahdoifisuuksia merellä ta

pahtuvien ympäristörikosten ja -rikkomusten oikeuskäsittelyn varmistamiseksi.

Luvun 8 tiedot on lainattu Pohjanmeren suojelusopimuksen (Bonn Agreement)
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puitteissa laaditusta julkaisusta (“Manual on Oil Pofiuhon at Sea-Part 2. Effective
Prosecution of Offenders-Guidelines on International Co-operafion”), joka tavoit
teiltaan vastaa nyt kädessänne olevan oppaan allcuperäisteosta.

Edellä esitettyjen kiitosten lisäksi tahdon esittää parhaimmat kiitokset myös
merenkuluntarkastaja Mirja Ikoselle Merenkulkulaitoksesta.

Helsingissä 31.10.2000

Meri Hietala
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Esipuhe

Itämeren alueen kasvihisuus ja eläimistö on ainutlaatuinen johtuen Itämeren ve

sistöllisistä, kemiallisista ja fysikaalisista erityisolosuhteista sekä alueen geologi

sesta historiasta. Vesi vaihtuu Itämeressä hyvin hitaasti, joten joutuessaan veteen
ympäristölle haitaifiset aineet säilyvät siellä pitkään. Koska Itämeren alueen kas
viifisuus ja eläimistö ovat herkkiä niiden elinympäristössä tapahtuvffle muutoksil

le, ei ympäristölle haitaifisia aineita, varsinkaan öljyä tai muita haitaffisia neste
mäisiä aineita, tulisi päästää mereen.

Itämeren rantavaltiot pitävät tärkeänä meren tahaifisen likaamisen loppu
mista. Kun pilaamiskieltoja on rikottu, on tärkeää, että asianomaiset valtiot työs
kentelevät yhdessä epäilyn päästötapauksen tutkinnassa. Tämä yhteistyö käsit
tää havaittujen rikkomistapausten raportoinnin, avustamisen todisteaineiston ke
räämisessä ja tietojen vaihdon epäillyistä aluksista. Tämän kansainvälisen yhteis
työn periaatteet liittyvät HELCOM-suositukseen 19/18 “Reporting on incidents
involving harmful substances and emergency dumping” sekä HELCOM-suosituk
seen 19/16 “Co-operafion in invesfigafing violations or suspected violations of
discharge and related regulations for ships, dwmping, and indneration regiilations”.

Tämän oppaan tarkoituksena on parantaa Itämeren maiden välistä yhteistyö

tä pilaamiskieltojen rikkomistapausten tutkinnassa ja epäiltyjen syyttämisproses
sin aikana. Opas on tarkoitettu todisteita keräävien poliisi- ja muiden viranomais
ten sekä toisaalta kerättyä todisteaineistoa arvioivien syyttäjien käyttöön. Op
paan tarkoituksena on myös luoda palautejäijestelmä näiden ryhmien välille ja

siten parantaa fietämystä toisten työskentely- ja havaintomenetelmistä ja päästö
tapauksista tarvittavista tiedoista. Keskeistä on varmistaa piaamiskieltojen nk
komisten tuomitseminen.
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Pilaamiskieltojen soveltaminen
Itämeren alueella

......................................................

I. 1 Itämeren alue
Itämeren alueella tarkoitetaan varsinaista Itämerta, Pohjanlahtea ja Suomenlahtea
sekä Itämeren sisääntuloväylää, jonka rajana on Skagenin leveysaste 57°44.8’ P
Skagerrakissa mukaan lukien valtioiden ilmoittamat sisäiset aluevedet. [Asetus
aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä 1]

1.2 Aluemeretja talousvyöhykkeet
Kaildila Itämeren rantavaifioifia on aluevesiraja, joka ulottuu maksimissaan 12
meripeninkulman (mpk) etäisyydelle perusvflvasta, joka esim. Suomessa on pe
ruspisteiden määrittämisajankohdan teoreeffisen keskivedenkorkeuden mukai
nen rantavflva.

Suomea lukuun ottamalta kaildd Itämeren rantavaifiot ovat perustaneet ta
lousvyöhykkeen, joka ulottuu enintään 200 mpk:n etäisyydelle penisviivasta, jos
ta aluevesiraja mitataan. Suomessa on valmisteilla talousvyöhykkeen perustami
nen.

Kartassa 1 on esitetty Itämeren valtioiden merirajat.

I .3 Täytäntöönpano-oikeus
Jokaisella Itämeren valtiolla on oikeus puuttua ulkomaisten alusten pilaamiskiel
tojen rikkomisfln, jotka tapahtuvat ko. valtion aluemerellä tai talousvyöhykkeel
lä. Saksa on lisäksi saattanut voimaan kansainvälisen oikeuden määräyksen, jonka
mukaan satamavaltio voi tutkia ja syyttää ulkomaista alusta myös aavalla merellä
tai toisen valtion tuomiovallan alaisella alueella tapahtuneesta pilaamiskieltojen
rikkomisesta, jälkimmäisessä tapauksessa kuitenkin vain kyseisen valtion pyyn
nöstä.
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Maritime boundaries of the Baltic Sea States
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Kartta 1. Itämeren valtioiden merirajat.



Itämeren alueen pilaamiskiellot perustuvat seuraaviin kansainvälisiin sopimuk
siin
O alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 teh

tyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvä vuoden 1978 pöytäklija, eli
ns. MARPOL73/78-yleissopimus

O Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskeva yleissopimus,
1974 ja 1992, eli ns. Helsingin sopimus, Itämeren suojelusopimus.

2.1 Helsingin sopimuksen ja/tai MARPOL 73/78-
yleissopimuksen sopimuspuolen lipun alla purjehtWat
alukset
Helsingin sopimuksen määräykset öljyn, vaarallisten nestemäisten aineiden ja jät
teiden päästämisestä mereen sekä velvoifisuus pitää lasfi-, öljy- ja jätepäivalurjoja
vastaavat MARPOL 73/7$-yleissopimuksen määräyksiä. Itämeren valtiot
ovat MARPOL 73,78-yleissopimuksen ja sen 1 ja II tulleiden sopimuspuolia sekä
ovat hyväksyneet sen III - IV hitteet. Näin ollen

Itämeren valtion lipun alla purjehtivien alusten sekä
O muiden sellaisten valtioiden, jotka ovat ratifioineet MARPOL 73/78-yleisso-

pimuksen ja sen asiaan kuuluvat tulleet tai jotka ovat muuten sitoutuneet
sen määräyksin, lipun alla purjehfivien alusten tulee noudattaa näitä mää
räyksiä Itämeren alueella.

Taulukossa 1 esitetään MARPOL 73/78-yleissopimuksen ja sen eri tulleet
31.12.1998 mennessä rafifioineiden valtioiden lukumäärät sekä niiden alusten pro
senttiosuus koko maailman tonnistosta.

Taulukko 1. MARPOL 73118-yleissopimuksen täytäntoänpano 31.11.1998.

1 & II liite III liite IV liite V liite VI liite
(lii ja Noxious (Harmful (Sewage) (Garbage) (Air pollution)
Liquid Substances Substances in (ei vielä voimassa) (ei vielä voimassa)
Carried in Bulk) Packaged Form)

106 89 73 91
94 79 42 83 5
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2.2 Kaikki alukset lippuvaltiosta riippumatta

Itämeren valtion tai muun MARPOL 73/78-yleissopimuksen ratifioineen valtion

lipun alla puijehtivien alusten lisäksi myös sellaisten alusten, joiden lippuvaifio ei

ole ratifioinut MARPOL 73/78-yleissopimuksen säännöksiä, tulee Itämeren valti

oiden sisäisilä vesillä, aluevesillä ja talousvyöhykkeillä noudattaa öljyn, vaaraffis

ten nestemäisten aineiden sekä jätteen päästökieltoja ja -rajoituksia. Lisäksi nIIllä

on velvoifisuus pitää lasti-, öljy- ja jätepäiväkirjoja.
Lisäksi kaildden alusten lippuvaifiosta riippumatta tulee Itämeren valtioiden

sisäisifiä vesifiä ja aluevesifiä noudattaa Helsingin sopimuksen mukaisia käymälä

jäteveden päästörajoituksia ja aluksella syntyvän jätteen polttamisen kieltäviä
määräyksiä. Edelleen kaikkien alusten lippuvaltiosta riippumatta tulee Itämeren

valtioiden sisäisifiä vesifiä, aluevesifiä ja talousvyöhykkeifiä noudattaa Helsingin

sopimuksen mukaisia jäfteenpoltonja dumppauksen kieltäviä määräyksiä. Itäme
ren valtioiden lipun alla purjehtivien alusten tulee noudattaa näitä määräyksiä

myös Itämeren alueella aavalla merellä.
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Sovellettavat pdaamiskiellot ja
-rajoitukset

......................................................

Pilaamiskieltomääräykset on seuraavassa jaettu kolmeen ryhmään:
O Itämeren MARPOL 73/78-yleissopimuksen erikoisalueasemasta johtuvat

päästökiellot
O määräykset ja säädökset, jotka velvoittavat alukset pitämään lasti-, öljy- ja

jätepäiväkirjoja
O muut pilaamiskiellot ja -rajoitukset

3.!Itämeri- MARPOL 73/78-yleissopimuksen
erikoisalue
Itämeri on haavoittuvuutensa vuoksi julistettu MARPOL 73/78-yleissopimuksen
1, Ilja V ifitteiden erikoisalueeksi. Näin ollen Itämerellä on voimassa huomattavas
ti Uukennetut öljyn, irtolastina kuljetettavien vaaraifisten nestemäisten aineiden
ja jätteen päästörajoitukset. MARPOL 73/78-yleissopimuksen VI liltteen mukai
sesti (ei vielä voimassa) Itämeri on julistettu rikin oksidien (SO) tarkkailualueek
si.

3.1.1 Öljy

Öljyllä tarkoitetaan kivennäisöljyä kaikissa muodoissaan, raakaöljy, polftoöljy,
öljyliete, öljyjäte ja jalostetut tuotteet mukaan luettuina. Öljypitoisella seoksella
tarkoitetaan seosta, joka sisältää öljyä.

Itämereen ei saa päästää öljyä tai öljyisiä jätteitä. Tämä koskee päästöjä kai
kentyyppisten alusten konehuoneista sekä öljysäffiöalusten lastitankeista. Kone
huoneista saa kuitenkin päästää sellaisia öljyseoksia, joissa ulosvirtaavan nesteen
öljypitoisuus ei yhtä 15 ppm:ää (parts per mfflion, pitoisuus tilavuusyksikön mii
joonasosina).

Jos öljyä näkyy veden pinnalla tai pinnan alla aluksen tai sen peräaallon välit
tömässä läheisyydessä, on se osoitus siitä, että päästökieltoa on rikottu ja että
päästön öljypitoisuus ylittää 15 ppm.

Kartassa 2 on esitetty Itämeren alueella vuoden 1999 aikana lentovalvonnalla
havaitut öljypäästöt.

Lisätietoja:
O MARPOL 73,78-yleissopimuksen liitteen 1 säännöt 10,11 ja 16(5)
O Helsingin sopimuksen 1992 ifitteen IV artildat 8 ja 9 sekä sääntö 4
O Laki aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä

16.3.1979/3000
O Asetus aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä

28.6.1993/635
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3.1.2 lrtolastina (bulkkina) kuljetettavat vaaralliset nestemöiset
aineet

Vaarallisella nestemäisellä aineella tarkoitetaan ainetta, joka veteen joutuessaan
ravintoketjuun kasautumalla tai myrkyllisyytensä vuoksi aiheuttaa vahinkoa me
ren elämälle tai ihmisen terveydelle tai aiheuttaa sakkaa meren pohjalle kuluttaen
runsaasti happea tahi aiheuttaa makuvirheitä merestä saatavaan ravintoon taikka
pysyvyytensä ja häiritsevien ominaisuuksiensa vuoksi oleellisesti vähentää ve
den tai rantojen virkistyskäyttöarvoa.

Irtolastina kuljetettava vaaralliset nestemäiset aineet jaetaan luokkiin A, B, C ja D
Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n säännöstön, ns. International Bulk
Chemical Code’n mukaan seuraavasti:
O luokkaan A kuuluvat aineet, jotka veteen joutuessaan aiheuttavat suuren

vaaran joko meren luonnonvaroille tai ihmisen terveydelle tai aiheuttavat
vakavaa haittaa viihtyisyydelle tai muille meren laillisille käyttömuodoille

O luokkaan B kuuluvat aineet, jotka veteen joutuessaan aiheuttavat vaaran
joko meren luonnonvaroffle tai ihmisen terveydelle tai aiheuttavat haittaa
viihtyisyydelle tai muffle meren laillisille käyttömuodoille

O luokkaan C kuuluvat aineet, jotka veteen joutuessaan aiheuttavat vähäisen
vaaran joko meren luonnonvaroile tai ihmisen terveydelle tai aiheuttavat
vähäistä haittaa vllhtyisyydelle tai muille meren laillisille käyttömuodoille

O luokkaan D kuuluvat aineet, jotka veteen joutuessaan aiheuttavat havaitta
van vaaran joko meren luonnonvaroille tai ihmisen terveydelle tai aiheutta
vat mitätöntä haittaa vlihtyisyydelle tai muffle meren laifiisille käyftömuo
doile.

Taulukkoon 2 on koottu irtolastina kuljetettavia vaarallisia nestemäisiä ainei
ta koskevat päästökiellot ja -rajoitukset.

Taulukko 2. Yhteenveto irtolastina kuljetettavien vaarallisten nestemäisten aineiden päastökielloista ja -rajoituksista

Luokka Vaaditaan Aineen Päästettävän Nopeus Päästö Vähimmäis- Veden
esipesu ennen enimmäis- lastin (solmua) suoritettava etäisyys minimi
päästämistä pitoisuus enimmäis- vesiviivan lähimmästä syvyys (m)

määrä alapuolella maasta (mpk)

Luokka A + 0.05 % tai - 7/4 + 12 25
0.005%’)

Luokka B + 1 ppm2 - 7/45) + 12 25
luokka C - 1 ppm 1 m3 tai 7/4 + 12 25

1/3000 säilioi
den tilavuudesta
kuutiometreinä 4)

Luokka 0 -

_______

l/l0

_______

-

______

7/45)

________

- 12 -

1) Esipesua tulee jatkaa, kunnes vastaanottolaitteistoon virtaavassa nesteessä [A luokkaan kuuluvan] aineen pitoisuus on
enintään 0,05 painoprosenttia. Poikkeuksena valkoinen tai keltainen [oslon, joiden jäännöspitoisuus saa olla 0,005 pai
noprosenttia.

Aineen pitoisuus aluksen vanavedessä saa olla enintään yksi miljoonasosa (1 ppm).
5) Aineen pitoisuus ulospumpattavassa seoksessa saa olla enintään yksi osa ainetta 10 osassa vettä.
4) Päästetty lastin määrä saa olla enintään yksi kuutiometri säiliötä kohti tai 1/3000 säiliäiden tilavuudesta kuutiomet
reinä, jos tämä tilavuus on suurempi.
5) Omin konein kulkevan aluksen tulee kulkea vähintään 7 salmun nopeudella, hinattavan aluksen hinausnopeuden tulee
olla vähintään 4 solmua.
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Taulukon 2 mukaisesti päästäminen sellaisesta säiliöstä, jossa on kuljetettu luok

kaan A kuuluvaa ainetta (esim. kivihillitervaa) tai luokkaan B kuuluvaa ainetta

(esim. fenolia), on kielletty Itämeren alueella paitsi jos seuraavat ehdot toteutuvat:
säiliöt on esipesty ja pesuliuos on tyhjennetty maissa olevaan vastaanotto—
laitteistoon. Sama pätee myös sellaisiin säiliöihin, joissa on kuljetettu kor

kean viskositeetin omaavia tai jähmettyviä C luokan aineita. Kun seos pääs

tetään mereen, tulee noudattaa määräyksiä enimmäispitoisuuksista, aluk
sen kulkunopeudesta, päästämisestä vesivilvan alapuolella, etäisyydestä lä

himpään maahan ja veden syvyydestä.

Jos päästetään sellaisesta säiliöstä, jossa on kuljetettu muita C luokan aineita (esim.

bentseeniä) ja luokan D aineita (esim. kasviöljyjä) on seuraavien taulukossa 2 lis

tattujen ehtojen toteuduttava:
aineen pitoisuus, aluksen kulkunopeus ja etäisyys lähimpään maahan. (Luo
kan C aineiden osalta myös määräykset päästeifävän lastin enimmäismää
rästä, päästämisestä vesiviivan alapuolella ja veden syvyydestä).

Karttaan 3 on merkitty kahden yllä olevan määräyksen (etäisyys lähimpään
maahan vähintään 12 mpk ja veden syvyys yli 25 m) mukaiset irtolastina kuljetet
tavien vaaraffisten nestemäisten aineiden päästöalueet.

Taulukossa 3 on esitetty yleiskatsaus irtolashna kuljetettavien vaaraifisten
nestemäisten aineiden kuljetuksista Itämerellä vuonna 1990.

Taulukko 3. Yleiskat5aus Itämeren kemikaalikuljetuksista vuonna 1990

Kemikaaliluokka Kemikaalien luku- Kuljetettu määrä Laivauksia/vuosi
määrä luokassa tonnia/vuosi

Luokka A 12 200 000 20

Luokka B 29 700 000 500

Luokka C 37 2200000 850

Luokka D 44 1700000 1000

Luokat A-D yhteensä 11 4800000 2470

Liite III 21 1000000 500

Kaasut 49 2900000 1000

Yhteensä 145 8700000 3970
Lähde: “Study on the Risk for Accidents and the Related Environmental Hazards Erom the Transpottation of Chemicals by

Iankers in the Baltic Sea Area”, Baltic Sea Environment Proceedings, No. 34, 1990.

Lisätietoja:
O MARPOL 73/78-yleissopimuksen liitteen II säännöt 5(4), 5(7), 5(8), 5(9) ja 6
O Helsingin sopimuksen 1992 liitteen IV arifidat 8 ja 9 sekä sääntö 4
O Laki aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä

16.3.1979/3000
O Asetus aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä

28.6.1993/635
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V Etäisyys lähimpään
rantaan vähintään
12 mpk ja veden
syvyys yli 25 m.

Kartta 3. Itämeren alueet, joilla etäisyys lähimpään maahan on vähintään 12 mpkja veden syvyys on yli 25 m.
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3.1.3 Kiinteät jätteet

Kiinteällä jätteellä tarkoitetaan sellaista ruoka- ja kofitalousjätettä ja muuta vas

taavaa jätettä, tuoreita kaloja ja niiden osia lukuun ottamatta, jota syntyy aluksen

tavanomaisen toiminnan aikana ja jota on jatkuvasti tai aika ajoin hävitettävä.

Klinteää jätettä ei saa päästää Itämereen. Tämä määräys koskee myös huvive

neitä. Alukselta saa kuitenkin päästää veteen ruoantähteitä niin etäällä lähimmäs

tä maasta kuin mahdollista, kuitenkin vähintään 12 meripeninkulman etäisyydellä

lähimmästä maasta.

Lisätietoja:
O MARPOL 73/78-yleissopimuksen ifitteen V säännöt 5 ja 6
O Helsingin sopimuksen 1992 liitteen IV artikiat 8 ja 9 sekä sääntö 4

O Laki aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä

16.3.1979/3000
O Asetus aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä

28.6.1993/635

3.2 Velvollisuus pitää lasti-, öljy- ja jätepäwäkirjoja

Alusten velvollisuus pitää lasfi-, öljy- ja jätepäiväkirjoja on määritelty MARPOL

73/78-yleissopimukssa, jonka ifitteissä on esitetty, millaisten alusten ja mifiaisista

toiminnoista tulee tehdä merkintä ao. päiväkirjaan. Tämän oppaan ifitteessä 2 on

otteita MARPOL 73/78-yleissopimuksen määräyksistä säännöksistä. Lisäfietoa saa

MARPOL 73/78-yleissopimuksen 1 ifitteen 3 lisäyksestä, II ifitteen 4 lisäyksestä ja

VI litteen lisäyksestä.
Alusjäteasetuksen mukaan Suomalaisessa öljysäiliöaluksessa, jonka brufto

vetoisuutta osoittava luku on vähintään 150, sekä muussa suomalaisessa alukses

sa, jonka bruttovetoisuutta osoittava luku on vähintään 400, on joko pääffikön tai

hänen valvontansa alaisena muun päällystöön kuuluvan pidettävä merenkulku

laitoksen vahvistaman kaavan mukaista öljypäiväldrjaa. Samoin sellaisessa aluk

sessa, joka kuljettaa luokkaan A, B, C tai D kuuluvaa vaaraifista nestemäistä ainet

ta, on päällikön tai hänen valvontansa alaisena päällystöön kuuluvan henkilön

pidettävä merenkullculaitoksen vahvistaman kaavan mukaista lasfipäiväkirjaa.

Lasti-, öljy- ja jätepäiväkirjojen merkinnät tulee tehdä huolellisesti ja ajallaan.

Lisätietoj a:
O MARPOL 73/78-yleissopimuksen liitteen 1 sääntö 20, liitteen II sääntö 9 ja

liitteen V sääntö 9
O Helsingin sopimuksen 1992 ifitteen IV artikiat 8 ja 9 sekä sääntö 4
O Laki aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä

16.3.1979/3000
O Asetus aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä

28.6.1993/635
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3.3 Muut pilaamis-ja pööstökiellot sekä -rajoitukset

3.3.1 Köymälöjötevesi

Käymäläjätevedellä tarkoitetaan käymälöistä, pisoaareista ja WC-laftiakaivoista
peräisin olevia jätevesiä ja muita jätteitä, lääkintäifiojen pesualtaista, kylpyam
meista ja laffiakaivoista peräisin olevia jätevesiä, tyhjennyksiä ifioista, joissa on
eläviä eläimiä, sekä muita jätevesiä, jotka on sekoitettu edeifisten kanssa.

Käymäläjäteveden päästäminen aluksesta veteen on kielletty alle 12 mpk:n
etäisyydellä lähimmästä maasta. Käsiteltyä käymäläjätevettä saa päästää vähin
tään 4 mpk:n etäisyydellä lähimmästä maasta sellaisen merenkulkulaitoksen hy
väksymän laitteiston kautta, joka hienontaa ja desinfioi käymäläjäteveden. Käy
mäläjätevettä, jota ei ole käsitelty, saa päästää yli 12 mpk:n etäisyydellä lähimmäs
tä maasta siten, että varastoitua käymäläjätevettä ei päästetä veteen kerralla, vaan
kohtuuffisella nopeudella aluksen nopeuden ollessa vähintään 4 solmua.

Käsiteltyä käymäläjätevettä saa päästää merenkulkulaitoksen hyväksymän
käymäläjäteveden käsittelylaitteiston kautta.

Itämeren valtion lipun alla purjehtivien alusten tulee lisäksi noudattaa Hel
singin sopimuksen IV ifitteen “Prevention Of Pollufion From Ships” määräyksen 7
kohdan F “Surveys” sekä kohdan G [CertificateJ “Sewage Pollution Prevenfion
Certificate” määräyksiä.

Käymäläjäteveden päästökieltoja ja -rajoituksia tulee 1.7.2000 alkaen nou
dattaa myös käymälällä varustettujen työalusten, kalastusalusten ja huvivenei
den, jotka on rakennettu ennen 1.1.2000 tai sen jälkeen. Sama koskee 1.1.2005 jäl
keen myös sellaisia aluksia, jotka on rakennettu ennen 1.1.2000.

Lisäfietoja:
Helsingin sopimuksen 1992 intteen IV affiklat 8 ja 9 sekä sääntö 5

O HELCOM suositus 19/7
O Laki aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä

16.3.1979/3000
Asetus aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä
28.6.1993/635

3.3.2Jötteiden poftto

Jätteen polttamisella tarkoitetaan jätteen tai muun aineen tahallista polttamista
merellä sen hävittämiseksi, lukuun ottamatta alusten tai avomeriyksiköiden ta
vanomaisesta toiminnasta syntyvän jätteen polttamista.

Maalta peräisin olevien jäifeiden polttaminen on Itämeren alueella kielletty.
Myös aluksilla syntyvän, alusten tavanomaisesta toiminnasta aiheutuvan jätteen
polttaminen on kielletty Itämeren valtioiden aluevesillä. Aluevesien ulkopuolella
on alusten tavanomaisesta toiminnasta syntyvän jätteen polttaminen sen sijaan
sallittua.

Lisätietoja:
O Lontoon (dumppauskielto)sopimus 1972 ja vuoden 1996 protokolla
O Helsingin sopimuksen 1992 arfikla 10
O Laki aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä 16.3.1979/

3000
O Merensuojelulaki 29.12.1994J1415
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3.3.3 Jötteiden mereen laskeminen eli dumppaaminen

Mereen laskemisella (dumppaaminen) tarkoitetaan kaikkea tahaifista jätteen tai

muun aineen upottamista tai muuta hylkäämistä mereen, merenpohjaan tai sen

sisustaan aluksista, avomeriyksiköistä tai ilma-aluksista lukuun ottamatta alusten

tai avomeriyksiköiden tavanomaisesta toiminnasta aiheutuvia päästöjä, sekä kaik

kea tahallista aluksien, avomeriyksiköiden tai ilma-aluksien mereen upottamista

tai muuta hylkäämistä.
Jätteiden mereen laskeminen eli dumppaaminen on Itämeren alueella kiellet

ty.

Lisätietoja:
O Lontoon (dumppauskielto)sopimus 1972 ja vuoden 1996 protokolla
O Helsingin sopimuksen 1992 artikia 11
O Merensuojelulaki 29.12.1994J1415

3.3.4 Ruoppausmassan sijoittaminen

Ruoppausmassan sijoittaminen on sallittua Itämeren alueella, mutta tällaiselle toi
minnalle tulee olla kansallisen viranomaisen eli Suomessa ympäristölupaviraston
etukäteen myöntämä lupa. Jos ruoppausmassoja sijoitetaan valtion aluevesien ul

kopuolelle, tarvitaan ympäristöministeriön lupa ja yhteyttä tulee ottaa myös Hel

sinki komissioon.

Lisätietoja:
O Helsingin sopimuksen 1992 artilda ilja liite V
O Merensuojelulaki 29.12.1994/1415
O Vesilakil9.5.1961/264
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HELCOM-suosituksen 19/16 mukaisesti Itämeren valtioiden tulee tehdä yhteis
työtä pilaamiskieltojen tai -rajoitusten rikkomistapausten havainnoinnissa ja ran
gaistusten täytäntöönpanossa. Tähän sisältyvät mm. tapausten raportoinfi ja to
disteiden keräämmen.

Kun alusta epäillään pilaamiskiellon tai -rajoituksen rikkomisesta on erittäin
tärkeää, että kaikki mahdolliset todisteet kerätään, jotta epäffiystä rikkomistapa
uksesta saataisiin mahdoifisimman kattavat tiedot.

Todisteiden keräämistä helpottamaan epäilyssä pilaamiskiellon tai -rajoituk
sen (MARPOL 73/78-yleissopimuksen 1 liite “Oil” ja II ifite “Noxious Liquid Sub
stances Carned in Bulk”) rikkomistapauksessa on IMO:ssa laadittu yksityiskoh
tamen luettelo mahdollisista todisteista. Lukujen 4.1 ja 4.2 luettelot mahdoffisista
todisteista epälitäessä öljy- tai vaarallisten nestemäisten aineiden päästökieltojen
rikkomista ovat otteita IMO:n päätöksen A.787.(19) II lisäyksen osasta 3 ja III lisä
yksen osasta 3.

Samoja luetteloita voidaan käyttää myös, kun kerätään todisteita klinteää
jätettä, käymäläjätevesiä, jätteiden polttoa tai ruoppausmassan sijoillamista kos
kevien määräysten rikkomisista. On huomattava, että kaikkia luetteloissa mainit
tuja todisteita ei aina tarvita. Se, miten paljon ja miilaisia todisteita tulee kerätä,
vaihtelee tapauksittain.

Lentovalvonnalia päästöstä ja/tai päästäjästä kerätyt todisteet tulee ilmoit
taa ifitteen 1 lomakkeella 1 “Pollution Observafion Report on Polluters and Com
batable Spills”. Myös valtion alusten tulisi käyttää lomaketta raportoidessaan pääs
tötapauksesta. Lomakkeelle sisällytetään tiedot päästöstä ja sen ulkoasusta, käy
tetystä havaintomenetelmästä, sääolosuhteista, epäillystä päästäjästä sekä havain
non tekijästä (Liite 1, lomake 1).

4.1 Luettelo mahdollisista todisteista epöillyssö
öljypäästökieltojen rikkomistapauksessa
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Todisteiden kerääminen

1 Öljypäästöpaikalla keräftävät todisteet
1.1 Tiedot aluksesta tai aluksista
1.1.1 Aluksen nimi
1.1.2 Syy sille, miksi kyseistä alusta epäillään päästäjäksi
1.1.3 Havainnon tai tunnistamisen päivämäärä ja aika (UTC)
1.1.4 Aluksen sijainti
1.1.5 Lippuvaltio ja kofisatama
1.1.6 Tyyppi (öljysäiliöalus, rahtialus, matkustaja-alus, kalastusalus), koko

(arvioitu tonnimäärä) ja muu kuvaava tieto (esim. väritys)
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 havaiffiin tai kun siihen oltiin radio-
yhteydessä

1.2 Öljylautan ulkoasu
1.2.1 Päivämäärä ja aika (UTC), jos eri kuin kohdassa 1.1.3
1.2.2 Oljylautan sijainti, jos eri kuin kohdassa 1.1.4
1.2.3 Arvioitu etäisyys lähimpään maamerkkiin (merimaiia)
1.2.4 Arvioitu lautan koko (pituus, leveys, öljyn peittämä osuus)
1.2.5 Lautan sanaffinen luonnehdinta (suunta ja muoto, esim. jatkuva tai

tuulen hajottama)
1.2.6 Lautan väritys (valitse luokka)

Luokka A: tuskin näkyvä suotuisissa valaistusolosuhteissa
Luokka 3: näkyy hopeanhohtoisena kalvona meren pinnalla
Luokka C: värejä havaittavissa
Luokka D: kirkkaita värinauhoja
Luokka E: värit alkavat muuttua tummiksi
Luokka F: värit ovat tummia

1.2.7 Näkyvyysolosuhteet (kirkas auringonpaiste, sumu jne.), valon suunta ja
näkyvyys (kilometreinä) havaintohetkellä

1.2.8 Meriolosuhteet
1.2.9 Pintatuulen suunta ja nopeus
1.2.10 Virtauksen suunta ja nopeus
1.3 Havainnoitsijan tunnistetiedot
1.3.1 Havainnoitsijan nimi
1.3.2 Havainnoitsijan organisaatio
1.3.3 Havainnoitsijan asema organisaatiossa
1.3.4 Havainto on tehty lentokoneesta/aluksesta/rannalta
1.3.5 Lentokoneen tai aluksen nimi, josta havainto tehtiin
1.3.6 Lentokoneen tai aluksen tarkka paikka tai paikka rannalla, josta havain

to tehtiin
1.3.7 Miksi havainnoitsija oli kyseisellä alueella (parfioimassa, siirtymässä)
1.4 Havaintomenetelmä ja dokumentaatio
1.4.1 Näköhavainto
1.4.2 Tavaffinen valokuva
1.4.3 Kaukovalvontatiedostot ja/tai valokuvat
1.4.4 Päästöstä otettu näytteet
1.4.5 Muu havainnointitapa (tarkenna mikä)

Päästöstä otetun valokuvan tulisi mielellään olla värivalokuva. Valoku
vien avulla voidaan osoittaa, että
- meressä oleva aine on öljyä
- päästön määrä rikkoo MARPOL 73/78 -sopimuksen rajoja
- öljyä päästetään tai on päästetty tietystä aluksesta ja aluksen tunnis
tus
Kokemus on osoittanut, että yllämainittujen tietojen saamiseksi tulee
ottaa vähintään kolme valokuvaa:
1) lautan yksityiskohdat lähes pystysuoraan alas otetusta valokuvasta
lentokorkeuden ollessa alle 300 m ja auringon ollessa kuvaajan selän
takana
2) yleiskuva aluksesta ja päästöstä, josta näkyy, että öljy valuu tietystä
aluksesta
3) aluksen yksityiskohdat tunnistamista varten.

1.5 Muuta tietoa, jos alukseen saatiin radioyhteys
1.5.1 Päällikölle ilmoitettu päästöstä
1.5.2 Pääffikön selitys
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1.5.3 Aluksen viimeisin satama
1.5.4 Aluksen seuraava satama
1.5.5 Aluksen päällikön nimi ja aluksen omistaja
1.5.6 Aluksen kutsusignaali ja tunnusnumero (IMO number)

2 Tutkimukset aluksella
2.1 IOPP-todistuskirjan tarldstus
2.1.1 Aluksen nimi
2.1.2 Tunnusnumero (IMO number) ja kiijaimet
2.1.3 Kotisatama
2.1.4 Aluksen tyyppi
2.1.5 Aika ja paikka, jossa IOPP-todistuskirja on myönnetty
2.1.6 Hyväksymispaikka ja aika
Huom. Jos aluksella ei ole IOPP-todistuskirjaa, mahdollisimman paljon yiiä

olevasta tiedosta tulisi kuitenkin kerätä.
2.2 IOPP-todistuskiijan liitteen tarkistus
2.2.1 Soveltuvat kohdat liitteen kappaleista 2, 3, 4 ja 6 (muut kuin öljysäiiö

alukset)
2.2.2 Soveltuvat kohdat ifitteen kappaleista 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ja 10 (öljysäiliö

alukset)
Huom. Jos aluksella ei ole IOPP-todistuskilja, tulisi kuvailla, millaisia meren

pilaantumisen ehkäisemiseksi olevia laitteita ja järjestelyjä aluksella on.
2.3 Öljypäiväkirjan (ORB) tarkistus
2.3.1 Kopiot tarvittavista sivuista 30 vrk ennen päästää öljypäiväldrjan

osasta 1
2.3.2 Kopiot tarvittavista sivuista öljypäiväkirjan osasta 2 siten, että kopioista

selviää koko lastaus-, purku-, painolastaus- ja tankiden puhdistusuderto
aluksella. Kopiot myös tankkikaaviosta.

2.4 Lokikirjan tarkastus
2.4.1 Viimeisin satama, lähtöpäivä, syväys
2.4.2 Nykyinen satama, saapumispäivä
2.4.3 Aluksen sijainti silloin, kun päästä on tapahtunut
2.4.4 Tarkista pistokokein, että lokildrjan ja öljypäiväkirjan paikkamerldnnät

ovat yhteneväiset
2.5 Muiden asiakirjojen tutkiminen aluksella
2.5.1 Muut asianmukaiset todisteet, esim. valvonta- ja säätölaitteiden merkin

nät
2.6 Aluksen tarkistaminen
2.6.1 Aluksen IOPP-todistuskiijan mukaisten laitteiden tarkistus (esim. tila

päiset puflcet, laitaventtiifin sokeointi)
2.6.2 Näytteenotto: merkitse myös mistä paikoista näytteet otettiin aluksella
2.6.3 Onko jalki öljystä ulostuloputldssa
2.6.4 Konehuoneen kunto ja pilssien sisältä
2.6.5 Oljyisen veden suodatuslaitteistojen, hälyifimen ja pysäytyslaitteiden

kunto
2.6.6 Jäteöljysäiliän (sludge) ja/tai varastotankkien (holding tanks) sisältö
2.6.7 Merkittävät vuotokohdat

Oljysäiliäaluksissa myös seuraavat lisätodisteet saattavat olla tarpeen
2.6.8 Onko painolasti äljyistä
2.6.9 Pumppuhuoneen (pumproom) piissit
2.6.10 COW-järjestelmän kunto (Crude Oil Washing)
2.6.11 IG-järjestelmän kunto
2.6.12 Seuranta- ja kontrolfflaitteistojen kunto
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2.6.13 Likavesisäiliöiden (slop) sisältö (arvioi öljyn ja veden osuudet)
2.7 Asianosaisten lausunnot

Jos öljypäiväkirjan 1 osa ei ole täydellisesti täytetty
2.7.1 Päästikö alus öljyä (tahallisesti tai vahingossa) osoitettuna aikana
2.7.2 Onko piissiveden suodatuslaitteiston pumppu automaattisesti ohjattu

2.7.3 Mihin aikaan pilssiveden suodatuslaitteiston pumpun automaaifinen
pysäytyslaitteisto viimeksi kytkettiin käyttöön ja mihin aikaan laitteisto
viimeksi kytkettiin käsikäytölle

2.7.4 Milloin (päivä ja aika) piissivettä laskeffiin viimeksi käsikäyttöisellä lait
teistolla

2.7.5 Milloin alus viimeksi jätti öljyisiä jätteitä ja miten jättäminen suoritettiin.

2.7.6 Onko aluksella tapana päästää piissivesi suoraan mereen, vai varastoiko
se pilssiveden ensiksi keräilytankkiin. Tarkista keräilytankki

2.7.7 Onko polttoöljysäiliöitä viimeaikoina käytetty painolastitankkeina
Jos äljypäiväkirjan 2 osa ei ole täydellisesti täytetty

2.7.8 Mikä oli aluksen lasWpainolasfijakauma, kun se lähti viimeksi satamasta
2.7.9 Mikä oli aluksen tasWpainolastijakauma, kun se saapui nykyiseen sata

maan
2.7.10 Missä ja milloin viimeinen lastaus tapahtui
2.7.11 Missä ja milloin lastin viimeinen purku tapahtui
2.7.12 Missä ja milloin viimeinen likaisen painolasfin jättö tapahtui
2.7.13 Missä ja mifioin lastitankit on viimeksi pesty
2.7.14 Missä ja milloin oli viimeisin pesu raakaöljyllä (Crude Oil Washing,

COW) ja mitkä tankit pesifin
2.7.15 Missä ja milloin likavesitankit (slop) viimeksi tyhjennettiin
2.7.16 Mikä on likavesitankkien täyttöaste
2.7.17 Missä tankeissa oli likaista painolastia (jos alus saapui painolastissa)
2.7.18 Missä tankeissa oli puhdasta painolastia (jos alus saapui painolastissa)

Myös seuraavat tiedot saattavat olla tarpeen
2.7.19 Aluksen nykyisen matkan yksityiskohdat (edeifiset satamat, seuraava

satama, rahti)
2.7.20 Polftoöljy- ja painolastisäffiöiden sisältö
2.7.21 Edeifinen ja seuraava polftoainetäydennys, polttoöljyn tyyppi
2.7.22 Öljyisten vesien vastaanottolaitteiden käyttömahdoifisuudet nykyisen

matkan aikana
2.7.23 Polttoöljyn sisäiset siirrot aluksen säfliöstä toiseen nykyisen matkan

aikana
Öljysäiliöaluksissa myös seuraavat lisätodisteet saattavat olla tarpeen

2.7.24 Aluksen liikennöinfimuoto (kuten lähi- tai kaukoliikenne, raakaöljyn tai
öljytuotteiden kuljetus yksinomaan tai vuoroteilen, kevennyspalvelu tai
öljy- ja kuivalasti vuorotellen)

2.7.25 Mitkä säiiöt ovat puhtaita ja mitkä likaisia
2.7.26 Säiliöiden suoritetut tai suunnitellut korjaustyöt

Muuta informaatiota
2.7.27 Huomioita aluksen laitteistojen yleiskunnosta
2.7.28 Huomioita päästöraporhn kannalta
2.7.29 Muita huomioita

3 Tutkimukset maissa
3.1 Öljynäyteanalyysit
3.1.1 Ilmoita käytetty analyysimenetelmä ja analyysitulokset
3.2 Muuta tietoa
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3.2.1 Muuta tietoa aluksesta; esim. terminaalin työntekijöiltä, tankinpesuyri
tyksiltä tai vastaanottolaitteiden käyttäjiltä saatua tietoa.

Huom. Kaikkea tämän otsakkeen alla olevaa tietoa tulee, mikäli mahdoffista,
tukea kiijahlinen aineisto, kuten allekirjoitettu lausunto, lasku, kuiffl jne.

4 Muut tiedot, joita ei ole yllä lueteltu

5 Yhteenveto
5.1.1 Yhteenveto tutkijan selvitysten tuloksista
5.1.2 Viittaus niihin MARPOL 73/78-yleissopimuksen 1 ifitteen määräykslln,

joita aluksen epäillään rikkoneen
5.1.3 Johtiko tutkimus puuteraportin (deficiency report) täyttämiseen?

Lähde: Itemized hist of possible evidence on afleged contravention of the MARPOL
73/78 Annex 1 discharge provisions, Part 3 of Appendix 2 to IMO Assembly
Resolution A.787(19), sisällytetty hitteeksi 3 HELCOM suositukseen 19/16.

4.2 Luettelo mahdollisista todisteista epäillyssä
vaarallisten nestemäisten aineiden päästökieltojen
rikkomistapauksessa

1 Päästöpaikalla kerättävät todisteet
1.1 Tiedot aluksesta tai aluksista
1.1.1 Aluksen nimi
1.1.2 Syy sffle, miksi kyseistä alusta epäfflään päästäjäksi
1.1.3 Havainnon tai tunnistamisen päivämäärä ja aika (UTC)
1.1.4 Aluksen sijainti
1.1.5 Lippuvaltio ja kofisatama
1.1.6 Tyyppi (öljysäiliöalus, rahtialus, matkustaja-alus, kalastusalus), koko

(arvioitu tonnimäärä) ja muu kuvaava tieto (esim. väritys)
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 radio-

yhteydessä
1.2 Päästön ulkoasu
1.2.1 Päivämäärä ja aika (UTC), jos eri kuin kohdassa 1.1.3
1.2.2 Päästön sijainti, jos eri kuin kohdassa 1.1.4
1.2.3 Arvioitu etäisyys lähimpään maamerkkiin (meripeninkulmaa)
1.2.4 Veden syvyys merikartan mukaan
1.2.5 Arvioitu lautan koko (pituus, leveys, aineen peittämä osuus kokonais

pinta-alasta)
1.2.6 Lautan sanallinen luonnehdinta (suunta ja muoto, esim. jatkuva tai

tuulen harjoittama)
1.2.7 Lautan väritys
1.2.8 Näkyvyysolosuhteet (kirkas auringonpaiste, sumu jne.), valon suunta ja

näkyvyys (kilometreinä) havaintohetkellä
1.2.9 Meriolosuhteet

0 Ympänstöopas 82



1.2.10 Pintatuulen suunta ja nopeus
1.2.11 Virtauksen suunta ja nopeus
1.3 Havainnoitsijan tunnistefiedot
1.3.1 Havainnoitsijan nimi
1.3.2 Havainnoitsijan organisaatio
1.3.3 Havainnoitsijan asema organisaatiossa
1.3.4 Havainto on tehty lentokoneesta/aluksesta/rannalta
1.3.5 Lentokoneen tai aluksen nimi, josta havainto tehtiin
1.3.6 Lentokoneen tai aluksen tarkkapaikka, tai paikka rannalla josta havainto

tehtiin
1.3.7 Miksi havainnoitsija oli kyseisellä alueella (parfioimassa, siirtymässä)
1.4 Havaintomenetelmä ja dokumentaatio
1.4.1 Näköhavainto
1.4.2 Tavallinen valokuva
1.4.3 Kaukovalvontafiedostot ja/tai valokuvat
1.4.4 Päästöstä otettu näytteet
1.4.5 Muu havainnointitapa (tarkenna mikä)

Päästöstä otetun valokuvan tulisi mielellään olla värivalokuva. Kokemus
on osoittanut, että lautta saadaan parhaiten dokumentoitua ottamalla
vähintään kolme valokuvaa:
1) lautan yksityiskohdat lähes pystysuoraan alas otetusta valokuvasta

lentokorkeuden ollessa alle 300 m ja auringon ollessa kuvaajan selän
takana

2) yleiskuva aluksesta ja päästöstä, josta näkyy, että öljy valuu tietystä
aluksesta

3) aluksen yksityiskohdat tunnistamista varten
1.5 Muuta tietoa, jos alukseen saatiin radioyhteys
1.5.1 Pääffikölle ilmoitettu päästöstä
1.5.2 Päällikön selitys
1.5.3 Aluksen viimeisin satama
1.5.4 Aluksen seuraava satama
1.5.5 Aluksen päällikön nimi ja aluksen omistaja
1.5.6 Aluksen kutsusignaali ja tunnusnumero tIMO number)

2 Tutkimukset aluksella
2.1 Todistuskiijojen (COf’) tai NLS2)) tarkistus
2.1.1 Aluksen nimi
2.1.2 Tunnusnumero (IMO number) ja kirjaimet
2.1.3 Kotisatama
2.1.4 Aluksen tyyppi
2.1.5 Aika ja paikka, jossa sertifikaatti on myönnetty
2.1.6 Hyväksymispaikka ja aika
2.2 P and A manuaalin3 tarkistus
2.2.1 Luettelo II hitteen aineista, joita aluksella saa kuljettaa
2.2.2 Rajoitukset sille, missä tankeissa kyseisiä aineita saa kuljettaa
2.2.3 Onko aluksessa riittävä lasfisäffiöiden tyhjennysjärjestelmä
2.2.4 Tarkistuksessa todetut jäämämäärät
2.3 Lastipäiväkirjan (CRB4) tarkistus
2.3.1 Kopiot tarvittavista sivuista siten, että kopioista selviää koko lastaus-,

purku-, painolastaus- ja tankiden puhdistuskierto aluksella. Kopiot myös
tankldkaaviosta.

2.4 Lokikiijan tarkastus
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2.4.1 Viimeisin satama, lähtöpäivä
2.4.2 Nykyinen satama, saapumispäivä
2.4.3 Aluksen sijainti sifioin, kun päästö on tapahtunut
2.4.4 Tarkista pistokokein, että lastipäiväldrjaan merkittyinä päästöaikoina

alus on täyttänyt vaatimukset etäisyydestä lähimpään maahan, aluksen
nopeudesta ja veden minimi syvyydestä

2.5 Muiden asiakirjojen tutkiminen aluksella
2.5.1 Muut asianmukaiset todisteet, esim.

- lastitositteet aluksella parhaillaan tai lähiaikana kuljetetusta lastista
sekä tiedot tarvittavasta lastin purkulämpötilasta, viskositeetista
ja/tai sulamispisteestä

- merkinnät aineiden lämpötiloista lasin purkamisen aikana
- mahdollisten valvonta- ja säätölaitteiden merkinnät

2.6 Aluksen tarkistaminen
2.6.1 Aluksen P and A manuaalin (aluksen käyttöä, varusteita ja rakenteita

koskeva käsikirja) mukaisten laitteiden tarkistus
2.6.2 Näytteenotto: merkitse myös, mistä paikoista näytteet otettiin aluksella
2.6.3 Merkittävät vuotokohdat
2.6.4 Lastijäämät puhtaassa painolastissa
2.6.5 Konehuoneen kunto ja pilssien sisältö
2.6.6 Seurantajärjestelmän kunto
2.6.7 Likavesitankkien (slop) sisältö (arvioi veden ja sakan määrä)
2.7 Asianosaisten lausunnot

Jos lasfipäiväkirjaa ei ole täydellisesti täytetty
2.7.1 Päästikö alus ainetta (tahallisesti tai vahingossa) kyseisenä aikana
2.7.2 Mitkä tankit tullaan lastaamaan satamassa
2.7.3 Mitkä tankit tarvitsivat puhdistusta merellä? Oliko tankit pesty?
2.7.4 Missä ja milloin tankit oli pesty
2.7.5 Minkä aineiden jäämiä oli sekoittuneina
2.7.6 Mitä tankinpesuvesille tehtiin
2.7.7 Onko likavesitankld tai likavesitankkina käytetty lasfitankld tyhjen

netty mereen
2.7.8 Missä ja milloin tyhjennys tapahtui
2.7.9 Tarkista likavesitankin tai likavesitankldna käytetyn lasfitanldn sisältö
2.7.10 Missä tankeissa oli likaista painolastia (jos alus saapui painolasfissa)
2.7.11 Missä tankeissa oli puhdasta painolasfia (jos alus saapui painolastissa)
2.7.12 Aluksen nykyisen matkan yksityiskohdat (edeffiset satamat, seuraava

satama)
2.7.13 Ongelmat sataman vastaanottolaitteiston kanssa
2.7.14 Ongelmat lastisäifiöiden tyhjennysjärjestelmässä
2.7.15 Mitkä tanldt olivat fflcaisia tai puhtaita aluksen saapuessa satamaan
2.7.16 Lastitankiden suoritetut tai suunnitellut korjaustyöt

Muuta informaatiota
2.7.17 Kommentteja aluksen laitteiden yleiskunnosta
2.7.18 Kommentteja merenpilaamisraporfista
2.7.19 Muita kommentteja

3 Tutkimukset maissa
3.1 Näyteanalyysit
3.1.1 Ilmoita käytetty analyysimenetelmä ja analyysitulokset
3.2 Muuta tietoa
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3.2.1 Muuta tietoa aluksesta; esim. terminaalin työntekijöiltä, tankinpesuyri
tyksiltä tai vastaanottolaitteiden käyttäjiltä saatua tietoa.

Huom. Kaikkea tämän otsakkeen alla olevaa tietoa tulee, mikäli mahdollista,
tukea kirjallinen aineisto, kuten allekirjoitettu lausunto, lasku, kuiffi jne.

3.3 Tiedot edelliseltä lastinpurkusatamalta
3.3.1 Vahvistus sille, että alus tyhjensi lastinsa tai pesi tankit P and A manuaa

1in3 mukaisesti
3.3.2 Mahdolliset ongelmat
3.3.3 Viranomaisten asettamat rajoitukset aluksen purjehdukselle
3.3.4 Rajoitukset vastaanottolaitteistojen käytössä(?)

4 Muut tiedot, joita ei ole yllä lueteltu

5 Yhteenveto
5.1 Yhteenveto tutkijan lopputuloksesta
5.2 Viittaus niihin MARPOL 73/78-yleissopimuksen II liitteen määräyksiin,

joita aluksen epäillään rikkoneen
5.3 Johtiko tutkimus puuteraportin (deficiency report) täyttämiseen?

1) Cerfificate of Fitness for the Carriage of Dangerous Chemicals in Bulk
2) International Poilution Prevention Certificate for the Carriage of

Noxious Liquid Substances in Bulk
3) Procedures and Arrangements Manual
4) Cargo Record Book

Lähde: Itemized list of possible evidence on alle ged confravenfion of the MARPOL
73/78 Annex II discharge provisions, Part 3 of Appendix 3 to IMO Assembly
Resolution A.787(19), sisällytetty liltteeksi 4 HELCOM suositukseen 19/16.
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Pilaamiskieltojen rikkomistapauksista kerättyjä todisteita edelleen toimitettaessa
tulisi toimia nopeasti, etenkin silloin, kun havaittuun rikkomiseen syyffiseksi epäilty
alus on poistunut tai poistumassa havainnon tehneen valtion tuomiovafian alai
selta alueelta. Tällöin tarvitaan nopeaa havaintofietojen edelleen toimittamista
muiden valtioiden viranomaisille sekä mahdollisesti valvontalentokoneiden tai
alusten hälyttämistä.

Todisteaineisto tulisi toimittaa englannin kielisenä. Vastaanottajan tulisi ii
moittaa lähettäjälle, kun aineisto on vastaanotettu. Taulukossa 4 on eritelty yh
teenveto siltä, miten kappaleiden 4.1 ja 4.2 mukaan kerätyistä todisteista tulisi
laatia raportti ja millaisilla asiakirjoila sitä tulisi täydentää.

Taulukko 4. Yhteenvetoraportin sisältö
O Havainnoitsijan lausunto, josta ilmenee ne seikat, jotka vakuuttivat havainnoitsijan siitä, ettei mikään muu

mahdollinen päästölähde ollut syyllinen päästään.
O Näytteenottajien (sekä alus- että merinäytteiden) lausunnot, joista tulee käydä ilmi näytteenottopaikka ja -aika,

näytteenottajan henkilötiedot sekä näytteiden hallussapitoketju.
O Näyteanalyysien raportit, joista tulee käydä ilmi analyysin tulokset, käytetyn analyysimenetelmän kuvaus, viittaus

(tai kopiot) käytetyn analyysimenetelmän tarkkuuden ja soveltuvuuden tieteellisistä todistamisesta, analyysin suo
rittaneiden henkilöiden nimet sekä heidän pätevyytensä.

O Tarvittaessa merenkuluntarkastajan lausunto sekä hänen asemansa organisaatiossa.
O Haastateltujen henkilöiden lausunnot.
O Silminnäkijäiden lausunnot.
O Valokuvat päästästä.
O Kopiot tarvittavista öljy/lasti päiväkirjojen sivuista, lokikirjoista, päästötaltioista jne.
l.ähde: lMO Assembly Resolution A.?87(19), Part 2, Section3 of Appendices 2 and 3.

Itämeren valtioiden tulisi käyttää ifiifeen 1 lomaketta 2 “HELCOM Summation
Report” ilmoittaessaan pilaamiskieltojen rikkomistapauksista. Pilaamisrikkomus
ta, epäiltyä alusta sekä kerättyjä todisteita koskevien tietojen lisäksi lomakkee
seen voidaan sisällyttää Port State Control:ia tai muita mahdollisia toimenpiteitä
koskeva pyyntö. Lomakkeen vastaanottajaa pyydetään kuittaamaan lomake vas
taanotetuksi.

On huomattava, että satamavaltion tulee raportoida suoritetusta Port State
Confrol:ista käyttäen erityisiä, IMO:n päätöksen A.787.(19) liitteiden 5 ja 6 mukai
sia raportoinfilomakkeita.
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5.2 Itämeren valtioiden vastuuviranomaisten
yhteystiedot
Koska päästökieltojen rikkomisesta epäilty alus ei välttämättä käy sen valtion
alueella, jonka vesillä rikkominen tapahtui, on tarpeen välittää tietoa tapauksen
yksityiskohdista ja pyytää jatkotutkimuksia lippuvaltiolta, satamavaifiolta tai jos
kus myös siltä valtiolta, jonka vesialueelle alus seuraavaksi saapuu. Tämän yhteis
työn tehostamiseksi on laadittu oheiset taulukot 5 ja 6, joihin on listattu Itämeren
alueen pilaamiskieltojen rikkomistapausten vastuuviranomaiset ja heidän yhte
ystietonsa. Taulukon 5 yhteystiedot ovat käytettävissä 24 h vuorokaudessa. Taulu
kon 6 vastuuviranomaiset vastaavat virka-aikana päästökieltojen rikkomistapa
uksia koskeviin fiedusteluihin.

Taulukko 5. Vastuuviranomaiset - 24 h

Itämeren valtio Organisaatio Puhelin- ja fax-numerot sekä sähköpostiosoitteet

Tanska Admiral Danish Fleet* Puh: +45-89-433099 (24 h)
Fax: +45-89-433 230 (24 h)

Viro Estonian Environmental lnspectorate* Puh: +372-6-603 333 (24 h)
tax: + 372-6-603 350 (24 h)

Suomi MRCC Turku* Puh: + 358-204-1001 (24 h)
Puh: + 358-204-1000 (hätänro 24 h)
Fax: +358-2-2500950 (24 h)
Telex: + 57-62249 smmve fi (24 h)

Saksa Zentraler Meldekopf Cuxhaven (ZMK) Puh: +49-4721-567 485 (24 h)
Fax: +49-4721-567 404 (24 h)

Latvia Marine Environment Board* Puh: +371-9-464006(24 h)
fax: +371-2-465888(24 h)

tiettua Marine Rescue Co-ordination Center Puh: + 370-6-499 669 (24 h)
Fax: + 370-6-499 677 (24 h)

Puola Maritime Information Center GUM Radio Puh: +48-58-621 6162
tax: +48-58-6211231

MRCC Gdynia Puh: +48-58-620 5551 (24h)
Fax: +48-58-620 5551 (24h)

Venäjä Baltic Iugs Puh: +7-812-1849808 (24h)
tax: +7-812-184 0755 (24h)

Ruotsi Coast Guard Headquarters * Puh: +46-455-353535 (24 h)
Fax: +46-455-81275 (24 h)
E-mail: sydcoastguard.se

(Euroopan komissio)
* Tiedon ajantasaisuuden voi tarkistaa HELCOMin torjuntamanuaalista: Volume 1 of the Manual on Co-operation in
Combatting Marine Pollution Part 1, Chapter 9
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Taulukko 6. Vastuuviranomaiset - päästörikkomuksia koskevat tiedustelut.

Itämeren valtio Organisaatio Puhelin- ja fax-numerot sekä sähköpostiosoitteet

Tanska De(ence Command Puh: +45-4567 4567 (Virka-aikana)
Fax: + 45-4589 0748 (Virka-aikana)

Viro Estonian Environmental lnspectorate* Puh: +372-66-03333 (Virka-aikana)
Eax: +372-66-03350 (Virka-aikana)

Suomi Merenkulkulaitos Puh: +358-204-4840 (Virka-aikana)
Fax: + 35 8-204-484336 (Virka-aikana)
Fax: + 3 58-204-484500 (Virka-aikana)

Saksa Federal Maritime and Hydrographic Agency Puh: +49-40-31900 (Virka-aikana)
Fax: +49-40-3190 5000 (Virka-aikana)

Latvia Hanne Environment Board* Puh: +371-2-469 664 (Virka-aikana)

Liettua Marine Environmental Protection Agency Puh: +370-6-341606 (Virka-aikana)
Fax: +370-6-341610 (Virka-aikana)
(vast.ottajaksi merkittävä Mr. V. Tamelis)

Puola 1. Manitime Office in Gdynia Puh: +48-58-620 5825
Fax: + 48-58-620 6743
E-mail: DUMSEKlR@urngdy.gov.pi

2. Maritime Office in Slupsk Puh: + 48-59-842 8702
Fax: + 48-59-842 3834
E-mail: umor@bicom.slupsk.pi (Virka-aikana)

3. Maritime Office in Szczecin Puh: +48-91-440 3400
Fax: +48-91-4344656
E-mail: l-Aurigaurns.gov.pi (Virka-aikana)

Venäjä

Ruotsi Coast Guard Headquarters Puh: +46-455-353400 (Virka-aikana)
tax: +46-455-10521 (Virka-aikana)
E-mail: keIkoastguard.se

(Euroopan komissio)
* Tiedon ajantasaisuuden voi tarkistaa HELCOMin torjuntamanuaalista: Volume 1 of the Manual on Co-operation in
Combatting Marine Pollution Part 1, Chapter 9
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Itämeren valtioiden

oikeusjärjestelmät ja

viranomaismenettelyt
OOOOOOOOO OOOO OOOOOOOOOOOO OOIOOOOO OOOOOOOO OO OOOOOOOOOOO

Pilaamiskieltojen rikkomisia kohdellaan eri tavoin eri Itämeren vaifioissa: osassa
Itämeren valtioita niitä käsitellään hallinnollisina rikkomuksina, toisissa taas ri
koksina (taulukko 7). Rikos voi perustua siviilioikeudellislln tai rikosoikeudelli
sun säännöksiin. Joissain vaifioissa hallinnollinen seuraamus täydentää rikosoi
keudeffista rangaistusta. Myös hallinnollisesta seuraamuksesta voi valittaa tuo
mioistuimeen.

Taulukko 7. Käsitelläänkö tapausta rikoksena vai hallinnollisena rikkomuksena.

Valtio Rikos Hallinnollinen rikkomus
Päästökieltojen Päiväkirjojen Muut pilaamis- Päästökieltojen Päiväkirjojen Muut pilaamis
rikkomiset täyttövelvollisuu- kieltojen rikkomiset täyttövelvollisuu- kieltojen

den rikkominen rikkomiset den rikkominen rikkomiset

Latvia + +
Liettua + + + + + +

Puola +‘ + +

Ruotsi + + + +

Saksa + + + + +

Suomi + + +

Tanska + + +
Viro + + + +

Venäjä + +
‘ Voi valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen, mutta vain hallinnollisen päätöksen laillisuuskysymyksestä
2) Vain laittomien öljypäästöjen yhteydessä, joissa langetetaan ns. Water PoUution Fee

6.! Vaadittavat todisteet
Millään Itämeren valtiolla ei ole virallisia säännöksiä siitä, mitkä todisteet ovat
hyväksyttäviä tai miten kerättyjä todisteita tulisi arvioida epäfflyissä pilaamis
kieltojen rikkomistapauksissa. Näin ollen kaikkea kerättävissä olevaa todisteai
neistoa voidaan ja tuleekin käyttää todisteina.

6.2 Vastuukysymykset
Taulukossa 8 esitetään, ketä eri Itämeren vaifioissa pidetään vastuullisena pilaa
mis- tai päästökieltojen rikkomistapauksissa eli asetetaanko syytteeseen luonnol
linen henkilö, yhteisö vai mahdollisesti molemmat.

Taulukossa 9 esitetään, ketä eri Itämeren valtioissa voidaan pitää vastuullise
na pilaamis- tai päästökieltojen rikkomistapauksissa. On huomattava, että jois
sain rikkomistapauksissa vastuuffisena voidaan pitää useampaa kuin yhtä luon
noifista tai oikeushenkilöä.

Taulukossa 10 esitetään, ketä eri Itämeren valtioissa voidaan pitää vastuuffi
sena lasti-, öljy- ja jätekirjojen puutteellisista tai virheellisistä merkinnöistä.
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Taulukko 8. Pidetäänkö vastuullisena luonnollista vai juridista henkilöä.

Valtio luonnollinen henkilö Juridinen henkilö
Päastökieltojen Päiväkirjojen Muut pilaamis- Päästökieltojen Päiväkirjojen Muut pilaamis
rikkomiset täyttövelvollisuu- kieltojen rikko- rikkomiset täyttövelvollisuu- kieltojen rikko

den rikkominen miset den rikkominen mi5et

latvia + + +
liettua + + + + + +

Puola + + + +

Ruotsi + + + + + +

Saksa + + +

Suomi + + + +‘ + + ‘

Tanska + + + + + +

Viro + + + +

Venäjä
) Yhteisö on mahdollista tuomita yhteisösakkoon, jos sen toimielimeen tai muuhun johtoon kuuluva on ollut osallinen
rikokseen tai sallinut rikoksen tekemisen. Yhteisösakko voi tulla kysymykseen myös silloin, kun yhteisö ei ole noudatta
nut vaadittavaa huolellisuutta ja varovaisuutta rikoksen ehkäisemiseksi (P1 9 luku). Yhteisösakko on harkinnanvarainen
rangaistusseuraamus, joka ei edellytä, että joku henkilö olisi tuomittu ympäristörikoksesta rangaistukseen.

Taulukko 9. Vastuullisena pidettävä luonnollinen henkilö.

Valtio Henkilö, joka rikkoi kieltoa Aluksen päällikkö Aluksen omistaja/ilman miehistöä
rahdatun laivan rahtaaja

Päästökieltojen Muut pilaamis- Päästökieltojen Muut pilaamis- Päästökieltojen Muut pilaamis
rikkomiset kieltojen rikko- rikkoniset kieltojen rikko- rikkomiset kieltojen rikko

miset miset miset

Latvia + +
Liettua + + + + + +

Puola + + + +
Ruotsi + + + + + +

Saksa + + +

Suomi + + + + + +
Tanska + + + + + +
Viro + + + +
Venäjä +
‘) Vain laittomien öljypäästöjen yhteydessä, joissa langetetaan ns. Water Pollution Fee.

Taulukko 10. [asti-, öljy- ja jätepäiväkirjojen pitämisestä vastuulliset henkilöt

Valtio Aluksen päällikkö Konemestari Muu henkilö, jolle vastuu on delegoitu

latvia +
Liettua +
Puola + + +
Ruotsi + + +
Saksa + + +
Suomi + + +
Tanska + + +
Viro +
Venäjä
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Tiedonvaihto ja toimenpiteistä

annettava palaute
.. .............. .............. ................ ..... .. .

Kun Itämeren valtio vastaanottaa todisteita siitä, että sen lipun alla purjehtiva alus
on rikkonut pilaamisideltoja, on kyseinen valtio velvoifinen viipymättä ilmoitta
maan raportoineelle valtiolle niistä toimenpiteistä, joihin se on ryhtynyt tapauk
sen selvittämiseksi. Sama koskee myös muita MARPOL 73/78-yleissopimuksen
ratifioineita valtioita.

Tiedonvaihto ja palaute edesauttavat pilaamiskieltojen rikkomistapausten
tuomitsemista. Palautteen avulla on mahdollista osoittaa esimerkiksi se, miksi syy
tettyä ei voitu tuomita eli mitä muita todisteita olisi tarvittu tai mitä erityisvaafi
muksia kerätyn todisteaineiston tulisi täyttää, jotta sitä voidaan käyttää todistee
na. Palaute tulisi antaa käyttäen liitteen 1 lomaketta 3 “HELCOM feedback Re
port”.

Jotta rikkomistapauksesta raportoineessa rantavaltiossa tiedettäistin, mikä
lippuvaifion viranomainen on kulloinkin vastuussa pilaamiskieltojen rikkomista
pauksen jatkotoimista, tulisi Itämeren valtion raportoida rantavaifiolle aina, kun
sille ilmoitetussa tapauksessa tehdään uusia päätöksiä.

On huomattava, että laadittaessa satamavaltioiden harjoittaman valvonnan
(Port State Control) yhteydessä puutelista (deficiency list) tulee käyttää erityistä,
IMO:n päätöksen A.787.(19) ifitteen VII mukaista raportointilomaketta.

Ympäristoopas 82



sisältyvät

Keväällä 2000 julkaistiin Pohjanmeren suojelusopimuksen (Bonn Agreement) puit
teissa laadittu opas ympäristörikosten ja -rikkomusten oilceuskäsittelyn varmista
miseksi (“Manual on Oil Polluhon at Sea-Part 2. Effective Prosecufion of Offen
ders-Guidelines on International Co-operafion”). Oppaaseen sisältyy yhteenveto
niistä kansainvälisistä sopimuksista, jotka mahdollistavat valtioiden välisen yh
teistyön ympäristörikoksia ja -rikkomuksia seuraavien oikeustoimien osalta. Lä
hinnä kyseeseen tulevat MARPOL 73/78-yleissopimus sekä UNCLOS, YK:n meri
oikeussopimus vuodelta 1982.

Useissa näiden sopimusten arfikloissa käsitellään aluksen lippuvaifion, sata
mavaltion sekä rantavaltion valtuuksia ympäristörikoksen tai -rikkomuksen jäl
keisin oikeustoimiin. Rantavaltion kannalta valtuudet vaihtelevat sen mukaan,
onko rikkomus tapahtunut sen aluemerellä vai talousvyöhykkeellä. Suomessa ta
lousvyöhykkeen perustaminen on valmisteifia. Taulukoissa 11 -13 on eritelty kan
sainvälisiin sopimuksiin sisältyvät valtuudet oikeustoimiin sen mukaan, onko oi
keustoimien täytäntöönpanijana lippuvaifio, rantavaifio vai satamavaltio.

Taulukko 1. Lippuvaltion kansainvälisiin sopimuksiin perustuvat valtuudet oikeustoimiin

2. Lippuvaltion on ryhdyttävä oikeudellisiin toimenpiteisiin saatuaan sitä koskevan
pyynnön tai rikkomusta koskevan raportin toiselta valtiolta (edellyttäen, että
todistusaineisto on riittävä).

3. Lippuvaltio voi pyytää oikeusapua sekä satama- että rantavaltiolta.

4. Lippuvaltio voi pyytää satamavaltiota ryhtymään oikeudellisiin toimenpiteisiin, jos
rikkomus on sattunut jonkin rantavaltion tuomiovallan alaisella alueella.

5. Jos toinen valtio on aloittanut oikeustoimet koskien rikkomusta, joka on tehty sen
aluemeren ulkopuolella, voi lippuvaltio keskeyttää oikeustoimet edellyttäen, että se
itse jatkaa oikeustoimia vähintään 6 kk kuluessa alkuperäisten oikeustoimien
aloittamisajankohdasta (sääntöön sis. poikkeuksia).

MARPOL 73118 rikkomukset toisen valtion ts. rantavaltion aluemerellä

6. Lippuvaltio ei voi keskeyttää rantavaltion aloittamia oikeudellisia toimenpiteitä. MARPOL 73118, Art. 4
Sitä vastoin lippuvaltiolla on velvollisuus ryhtyä toimenpiteisiin, jos rantavaltio UNCLOS, Art. 228
sitä pyytää.

7. Tällöin lippuvaltiolla on käytössään valtuudet 1. - 4.
Lähde: Manual on Oil Pollution at sea - Part 2, Bonn Agreement.
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Kansainvälisiin sopimuksiin

yhteistyömahdoliisuudet

1. Lippuvaltio voi tehdä Port State Control pyynnän.

MARPOL 73118 rikkomukset paikasta riippumatta Kansainväliset sopimukset

MARPOI 73118, Art. 6
via MOU on PSC
MARPOI 73118, Art. 4
UNCLOS, Ari 117

UNCLOS, Art. 217
European Convention on
Mutual Assistance in Criminal
Matters, kiireellisissä tapauk
sissa INTERPOLin kautta.
UNCLOS, Art. 218

UNCLOS, Art. 228



Taulukko 12. Rantavaltion kansainvälisiin sopimuksiin perustuvat valtuudet oikeustoimiin

MARPOL 73118 rikkomukset rantavaltion aluemerellä

1. Rantavaltio voi tehdä Port State Control pyynnön.

2. Rantavaltio voi ryhtyä oikeudellisiin toimenpiteisiin tai raportoida rikkomuksesta
lippuvaltiolle.

3. Jos rantavaltio päättää ryhtyä oikeustoimiin:
- Se voi pyytää oikeusapua satamavaltiolta.

- Se voi pyytää satamavaltiota ryhtymään oikeudellisiin toimenpiteisiin.
4. Jos satamavaltio on ryhtynyt oikeustoimiin, rantavaltio voi pyytää niiden

keskeyttämistä.
5. Rantavaltiolla on tiettyjen olosuhteiden vallitessa oikeus aluksen pysäyttämiseen

myös aluksen saavutettua kansainväliset vesialueet.
6. Rantavaltio voi tarkistaa epäillyn aluksen sen ollessa kyseisen rantavaltion

aluemerellä. Tarkistus voi johtaa oikeustoimiin kuten aluksen pysäyttämiseen.
MARPOL 73118 rikkomukset rantavaltion talousalueella.

7. Rantavaltiolla on käytössään valtuudet 1. - 5.
8. Rantavaltio voi tilanteesta riippuen tarkistaa epäillyn aluksen tai pyytää siltä

selvitystä aluksen ollessa kyseisen rantavaltion aluemerellä tai talousalueella.
Tämä voi johtaa oikeustoimiin kuten aluksen pysäyttämiseen.

9. Oikeustoimet on keskeytettävä, jos lippuvaltio päättää huolehtia oikeustoimien
jatkamisesta vähintään 6 kk kuluessa siitä, kun rantavaltio on aloittanut
oikeustoimet (sääntöön sis. poikkeuksia).

Lähde: Manual on Oil Pollution at sea - Part 2, Bonn Agreement.

Kansainväliset sopimukset

MARPOL 73118, Art 6.
Via MOU on PCS
MARPOL 73118, Art. 4

UNCLOS, Art. 218
European Convention on
Mutual Assistance in Criminal
Matters, kiireellisisssä ta
pauksissa INTERPOLin kautta.
UNCLOS, Art. 218
UNCLOS, Art. 218

UNCLOS,Art. III

UNCLOS, Art.220

UNCLOS, Art. 220

UNCLOS, Art. 228
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Taulukko 13. Satamavaltion kansainvälisiin sopimuksiin perustuvat valtuudet oikeustoimiin

MARPOL 73118 rikkomubet satamavaltion aluemeren ja talousalueen ulkopuolella Kansainväliset sopimukset

1. Satamavaltio voi suorittaa toisen valtion pyynnastä Port State Control- tarkastuksen,
mikä saattaa johtaa aluksen lyhytaikaiseen pysäytykseen.
Tarkastusraportti lähetetään tarkastusta pyytäneelle valtiolle.

2. Satamavaltio voi aloittaa oikeudelliset toimenpiteet tai raportoida
rikkomuksesta lippuvaltiolle.

3. Jos rikkomus on sattunut toisen valtion tuomiovallan alaisella alueella, satamavaltio
voi ryhtyä aikeudellisiin toimenpiteisiin ainoastaan
- rantavaltion pyynnöstä
- lippuvaltion pyynnöstä
- muun sellaisen valtion pyynnöstä, jolle rikkomus on aiheuttanut vahinkoa tai
vahingon uhkaa.
- jos rikkomus aiheuttaa vahinkoa tai vahingon uhkaa sen omalla aluemerellä tai
talousalueella.

4. Rantavaltio voi keskeyttää kaikki satamavaltion omien tutkimustensa UNCLOS, Ari 218
perusteella aloittamat oikeustoimet.

5. Satamavaltion on rikkomusta tutkiessaan mahdollisimman pitkälle noudatettava UNCLOS, Art 218
lippuvaltion tutkimusta koskevia ohjeita (rikkomuksen tapahtumapaikasta riippumatta)

6. Oikeustoimet on keskeytettävä, jos lippuvaltio päättää huolehtia oikeustoimien jatka- UNCLOS, Art. 228
misesta vähintään 6 kk kuluessa siitä, kun satamavaltio on aloittanut oikeustoimet
(sääntöön sis. poikkeuksia).

MARPOL 73118 rikkomukset satamavaltion aluemerellä tai talousalueella

1. Satamavaltio toimii kuten rantavaltio
(kts. edellinen taulukko)

Lähde: Manual on Oil Pollution at sea - Pari 2, Bonn Agreement.

Taulukoissa 11 - 13 käytetyt lyhenteet:
MARPOL 73/78 = MARPOL 73/78-yleissopimus
MOUon PSC = Paris Memorandum of understanding on Port State Confrol

26.1.1982. Voimaantulo 1.7.1982.
UNCLOS = YK:n merioikeussopimus vuodelta 1982. (The United

Nafions Convenfion on the Law of the Sea 1982.)
Voimaantulo 16.11.1994.
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MARPOL 73118, Ari. 5 & 6
UN(LOS, Ari. 219
MOUonPSC
UNCLOS,Art 218
MARPOL 73118, Ari. 4

UNCLOS, Art 218
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LIITE 1/1

Liite 1. Lomakkeet, joita Itämeren valtioiden tulisi käyttää raportoidessaan päästöistä.

Lomake 1. Ilmoitus päästöhavainnosta.

Observation Report on Polluters and Combatable Spills

(Bonn Agreement Counter Pollution Manual, Vol. 1, Chapter 4 - AeriaI SurveiNance, Annex 2)

Pollution observation report on polluters and combatable spills
Bonn Agreement Aerial Surveillance North Sea

(To be used from 1 January 1997 onwards)

1 REPORTER:
a Reporfing State
b Observer (organizafion /aircraWship/platform)
c Observer(s) (family name(s))

2 DATE AND TIME:
a Date (y mm,dd)
b Time of observafion (UTC)

3 LOCATION OF THE POLLUTION:
a Posifion of the pollution (lat/long)

begin N, W/E
end N, W/E

b Inside/outside territorial waters

4 DESCRIPTION OF THE POLLUTION:
a Type of substance discharged
b Esfimated quantity (cub.mtrs)
c Length (km)
d Width (km)
e Total cover percentage (%)
f Percentage of covered area coloured (%) 1: % 4: % 7: %

(1 = silvershine, 2 = grey, 3 = rainbow, 4 = blue, 2: % 5: % 8:
5 = blue/brown, 6 brown, 7 = b lack, 8 = other, i.e.) 3: % 6: ¾ i.e.

5 METHOD OF DETECTION AND INVESTIGATION:
a Detecfion method (visual, SLAR, IR, UV, video

camera MWRM, idenfificafion camera, other i.e.)
b Discharge observed (yes/no)
c Photographs taken (yes/no)
d Sampies taken (yes/no)
e Need of combating (yes/no)
f Other ships/platforms in vicinity (names)

6 WEATHER AND SEA CONDITIONS:
a Wind direction (degr)
b Wind force (Bft)
c Visibily (km)
d Cloud coverage (octa)
e Wave height (mtrs)
f Current direction (degr)
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CIITE /2

OBSERVATION OF A DISCHARGE OF HARMFUL SUBSTANCES BY A SHIP UNDER
ARTICLE 6(3) OF MARPOL 73/78

7 SHIP INVOLVED:
a Name
b Callsign
c flag Stage
d Home port
e Type of ship
f Position (laIJlong) : N, W/E, at UTC

N, W/E, at UTC
g Heading (degr)
h Speed (kts)
i Colour of the huil

Colour of the funnel and funnel mark

8 INFORMATION BY RADIO CONTACT:
a Radio contact (yes/no)
b Means of communication

(VHF/telephony, channeVftequency)
c Last port of call
d Next port of call, ETA (yy,mm,dd)
e Statements of captain/officer on duty

OBSERVATION Of A DISCHARGE OF HARMFUL SUBSTANCES BY AN OFFSHORE
INSTALLATION

9 OFFSHORE INSTALLATION INVOLVED:
a Platform name
b Position (lat/long) N, W/E
c Type of platform (producfion/drilling rig etc.)
d Company name

10 INFORMATION BY RADIO CONTACT:
a Radio contact (yes/no)
b Means of communicafion

(VHF/telephony, channel/frequency)
c Contact with (position)
d Statements

11 REMARKS AND ADDITIONAL INFORMATION
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[luE 1/3

Lomake 2. Yhteenveto pilaamisrikkomuksesta.

HELCOM Summation Report

Summation on evidence collected on a suspected violation of
anti-pollution regulation(s)

undet the
Convention on the Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea Area, 1974

(Helsinki Convention)

Nam e

Organisation

Request for action Request for Port State Control

Name

Organisation

Phone number

Telefax number

Phone number

Telefax number

SUMMARY OF INCIDENT

Name of the ship

Reasons for suspecting the ship

Date

Position ofship

flag State

Type and size of the vessel

Draught condition

Position ofslick in relation to ship

oil

noxious Iiquid substances
(A, B,CorD)
garbage

sewage

incineration

dumping

oil

cargo record book

garbage

Estimated amount of discharged substance

___________________________________________________
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TO FROM

Latitude

IMO number

Time (UTC)

Longitude

Port of registry

Part of the ship from which discharge
was seen emanating

loaded Approximate course

ballast speed

astem Whether discharge ceased Yes

port when ship was observed No

starboard or contacted by radio

Suspected of violating the

following anti-pollution
regulation(s)

disposal of dredged materiais

duty to keep the

L



111Tt 114

METHOD OF OBSERVATION

Detected by

____________________________________________________(authority)

Means of observation Observers name

In response region, in the Baltic Sea Area, a special area

under Annexes 1, II and V of the MARPOL 7377$

Territorial sea

Exclusive Economic Zone fIag State has ratWied MARPOL

High Seas

EVIDENCE COLLECTED

Pollution observation Iog Audio tape recordings

Pollution observation report Samptes from sea

SLAR’IRJUV images Sampies ftom vessel

Photographs Sampies analyses

Video recordings Witness statements/reports

Port State control report

Other evidence, what

OTHER RELEVANT INFORMATION

CONTACT POINT

Organisation

Contact person

Address

Telephone

________________________________________

Telefax

_________________________________

Date and place Signature

PLEASE ACKNOWLEDGE THE RECEIPT OF
THIS SUMMATION REPORT

(This Summation Report can be found also on the HELCOM web-site http://wwwhelcom.fi)
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LIITE 1/5

Lomake 3. Palautelomake.

HELCOM Feedback Reportd
Feedback on a suspected violation of anti-pollution regulation(s)

under the
Convention on the Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea Area,

(Helsinki Convention)

TO FROM

Name Name

Organisation Organisation

Phone numher

Telefax number

Phone number

Telefax number

SUMMARY OF INCIDENT
Reported by

Reported to

Name of the suspected vessel

Date

Reported on

IMO number

Time

Longitude

response region

Suspected of violating the

following anti-pollution
regulation(s)

oil

noxious liquid substances
(A,B,CorD)

garbage

sewage

incineration

dumpmg

disposal of dredged materiais

duty to keep the

oil

cargo record book

garbage

ACTION TAKEN

Administrative/court

prosecution initiated

Administrative frne imposed 1

Court conviction
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Latitude

III

Case closed

Case under consideration

details (reasons, findings, judgment,

Y date including amount of fine, etc.)



LIITE 116

Court acquittal

_________________

.
-

Court appeal pending

_________________

EVIDENCE LACMNG

The lack of the following evidence was the reason why a conviction / admmistrative fine could not be imposed

Pollution observation log Audio tape recordings

Pollution observation report Sampies from sea

SLARIIR]UV images Sampies from vessel

Photographs Officiat reports

V ideo recordmgs Witness statements/reports

Other evidence, what —

______________________________________________________________

Other reasons, which

OTHER RELEVANT INFORMATION

FEEDBACK AUTHORITY

Authority to whom further inquiries can be addressed

Organisation

Contact person

Address

Telephone

______________________________________

Telefax

________________________________

Date and place Signature

PLEASE ACKNOWLEDGE THE RECEIPT Of THIS FEEDBACK REPORT

NOTE: A COPY 0F THIS REPORT SHOULD BE SEND ALSO 10 FOLLOWING ADDRESS:

SECRETARIAT 0F THE HELSINKI COMMISSION
KÄTAJANOKANLAITURI 6 B
FIN -00160 HELSINKI
FINLAND OR BY TELEFAX TO NUMBER +358-9-6220 2239.

(This feedback Report can be found also on the HELCOM web-site http://www.helcorn.fi)
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LIITE 2/1

Liite 2. Luettelo toimista, jotka tulee merkitä aluksen öljy-, Iasti- tai
jötepäWäkirjoihin.

Ote MARPOL 73/78-yleissopimuksen liifteestä 1
sääntö

Otjypäiväkirja

Jokaisessa bruftovetoisuudeltaan vähintäin 150 rekistentonnin öljysaih -

aluksessa ja jokaisessa bruftovetoisuudeltaan vähintäin 400 rekisteritonmn
muussa aluksessa tulee olla öljypäiväkiija, joko osana aluksen virallista lai
vapäiväkirjaa tai muuten, jonka tulee olla tämän liffleen III lisäyksessä ole
van mallin mukainen.

2 Öljypäiväkirjaan tulee joka kerta tehdä säi]iökohtainen merkintä, kun aluk
sella tapahtuu jokin seuraavista toiminnoista:

a) Oljysäiliöaluksflla:
i) lasfin lastaus,
ii) lasfin sisäinen siirto matkan aikana,
lii) venttiilien tai vastaavien laitteiden, jotka yhdistävät lasfisäffiöitä,

avaaminen tai sulkeminen ennen ja jälkeen lastausta ja purkausta,
iv) lastiputkistoa ja merivesipainolasfiputldstoa yhdistävien laitteiden

avaaminen tai sulkeminen
v) aluksen kyljessä olevien venifiilien avaaminen tai sulkeminen

lastauksen ja purkauksen aikana, niitä ennen tai niiden jälkeen,
vi) öljylasffn purkaus,
vii) painolastin otto lastisaili ön,
viii) lasfisaili iden puhdistus,
ix) painolastiveden tyhjentäminen, paitsi erillisistä painolastisäifiöistä,
x) veden tyhjentäminen jätesaili istä,
xi) jätteen hävittäminen
xii) kupuveden, joka on kerääntynyt koneistoifioissa aluksen ollessa

satamassa, tyhjennysaluksesta ja tavanomainen koneistoifioissa
kerääntyneen kupuveden tyhjennys merellä.

b) Muifia kuin öljysäffiöaluksffla:
i) painolastinotto polttoöljysäiliöihin tai lasfiöljyffloihin, tai näiden

puhdistaminen,
ii) painolastiveden tai pesuveden tyhjentäminen edeifisessä kohdassa

mainituista saili istä,
iii) jätteen hävilläminen
iv) kupuveden, joka on kerääntynyt koneistoifioissa aluksen ollessa

satamassa, tyhjennysaluksesta ja tavanomainen koneistoifioissa
kerääntyneen kupuveden tyhjennys merellä.

3 Jos jokin sellainen öljyn tai öljypitoisen seoksen tyhjennys, joka mainitaan
tämän ifitteen 11 säännössä, tai vahingossa tapahtuva tai muuten poikkeuk
seifinen tyhjennys, jota ei sanotussa säännössä mainita poikkeuksena, tapah
tuu, öljypäivakiqaan tulee tehdä merkintä, josta ilmenee tyhjennyksen syy ja
olosuhteet.

Lähde: Finlex, vaifiosopimukset 51/1983.
Intemet http://finlex.edita.fVsops/sopsl983l .html.
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LIITE 2/1

Ote MARPOL 73/78-yleissopimuksen liitteestä II

9 sääntö
Lastipäiväkirja

1 Jokaisessa aluksessa johon tätä ifiteifä sovelletaan, tulee olla lastipäiväkirja,
joko osana aluksen virallista laivapäiväkiraa tai muuten, jonka tulee olla
tämän hitteen IV lisäyksen mallin mukainen.

2 Lastipäiväklijaan tulee tehdä säiliökohtainen merkintä aina, kun aluksella
tapahtuu jokin seuraavista, vaarallisia nestemäisiä aineita koskevista toi
minnoista:
i) lasfin lastaus,
ii) lastin purkaus,
iii) lastin siirto,
iv) lasfin, lastijätteiden tai lastia sisältävien seosten siirto jätesäiliöön,
v) lasfisäffiöiden puhdistus,
vi) siirto jätesäiliöstä,
vii) painolastin otto lasfisäffiöön,
viii) likaisen painolastiveden siirto,
ix) tyhjennys mereen tämän ifitteen 5 säännön mukaisesti.

3 Jos jokin sellainen vaarallisen nestemäisen aineen tai näitä aineita sisältä
vän seoksentyhjennys, joka mainitaan tämän yleissopimuksen 8 arifidassa
ja tämän litteen 6 säännössä, tapahtuu joko tarkoituksellisesti tai vahingos
sa, lastipäiväkirjaan tulee tehdä merkintä, josta ilmenevät tyhjennyksen syy
ja olosuhteet.
Lähde: Finlex, vaifiosopimukset 51/1983. Internet

Ote MARPOL 73/78-yleissopimuksen liitteestä V

9 sääntö
Jätepäiväkirja

3 Jokaisessa bruttovetoisuudeltaan vähintään 400 tonnin aluksessa sekä jo
kaisessa aluksessa, joka on rekisteröity kuljettamaan vähintään 15 matkus
tajaa ja joka lilkennöi satamien tai tämän yleissopimuksen jäsenvaltioiden
tuomiovallan alaisella alueella olevien porauslauttojen välillä sekä kaildlla
kiinteifiä tai kelluvrna alustoifia, joita käytetään merenpohjan tutkimukseen
tai hyötykäyttöön tulee olla jätepäiväkilja. Osana aluksen viraifista laiva
päiväkirjaa tai muuten ylläpidettävän jätepäiväkirjan tulee olla tämän ifit
teen lisäyksessä olevan maifin mukainen.

a) jokainen kiinteiden jätteiden mereen tyhjennys tai päättynyt jätteenpoltto
on saman päivän aikana kirjattava jätepäiväkirjaan, päivättävä ja allekirjoi
tettava toimenpiteestä vastuussa olevan päällystön jäsenen toimesta. Jo
kainen jätepäiväkirjan täyteen tullut sivu on oltava luettavissa lippuvaltion
viraifisella kielellä sekä englanniksi tai ranskaksi. Mikäli merkinnät ovat ris
tiriidassa keskenään, lippuvaifion viraifisella kielellä tehdyt merkinnät tul
kitaan oikeiksi;

b) jokainen kiinteiden jätteiden mereen tyhjennystä tai jätteenpolttoa koske
va merkintä on varustettava päivämäärällä ja kellonajalla, aluksen sijainti
tiedoilla, kyseessä olevan jätteen kuvaksella sekä arviolla sen määrästä;
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LIITE 2/3
c) jätepäiväkiija tulee pitää sellaisessa paikassa, josta se on helposti saatavifia

tarkastusta varten kailddna kohtuuffisina aikoina. Jätepäiväkirja tulee säi
lyttää kaksi vuotta viimeisen merkinnän tekemisestä lukien.

d) jos kiinteitä jäifeitä pääsee mereen tämän llltteen säännön 6 mukaisissa olo
suhteissa on jätteiden mereen pääsemisestä ja vaifinneista olosuhteista teh
tävä merkintä jätepäiväkirjaan.

4 Haifinto voi antaa myönnytyksiä jätepäiväkirjaa koskevista määräyksistä:
a) aluksffle, joita käytetään enintään tunnin kestävien matkojen tekoon ja jot

ka on rekisteröity kuljettamaan vähintään 15 matkustajaa; tai
b) kilnteffle tai kelluvile alustoille, joita käytetään merenpohjan tutkimiseen

tai hyödyntämiseen.
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Liite 3. Lyhenteitä ja käsitteitä

COF Cerhficate Cerrificate of Fitrtess for the Carriage of Dangerous Chemi
cals in BuIk

COW system Crude Oil Washing system
CRB Cargo Record Book (Lastipäiväkirja)
EPA Environmental Protection Agency (Ympäristönsuojelu

viranomainen)
EEZ Exclusive economic zone (Talousvyöhyke)
MA Marifime Adminisfrafion (Merenkulkuviranomainen)
HELCOM The Baltic Marine Environment Protection Commission eli

Helsinki Commission (Itämeren alueen merellisen ympä
ristön suojelukomissio eli Helsingin komissio)

Helsingin sopimus Convention on the Protection of the Marine Environment of
the Baltic Sea Area, 1974 and 1992 eli Helsinki Convention
(Itämeren alueen mereifisen ympäristön suojelua koskeva
yleissopimus, 1974 ja 1992, eli Itämeren suojelusopimus)

IG system Inert Gas System
JO?? Cerfificate International 011 Pofiution Prevention Certificate

(IOPP -todistuskirja)
MARPOL 73/78 International Convention for the Prevention of Polluion from

Ships 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating
thereto (Alusten aiheuttaman meren pilaantumisen
ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleis
sopimukseen liittyvä vuoden 1978 pöytäklija)

mpk Meripeninkulma (Naufical Mile, NM)
MRCC The Maritime Rescue and Coordination Centre

(Meripelastuskeskus)
NLS Certificate International Pollution Prevenfion Certificate for the

Carriage of Noxious Liquid Substances in BuIk
(NLS todistuskirja)

ORB Oli Record Book (Oljypäiväkirja)
P and A Manual Procedures and Arrangements Manual (Aluksella, joka

kuljettaa vaarallisia nestemäisiä aineita irtolasfina, tulee olla
merenkulkulaitoksen vahvistaman kaavan mukainen
aluksen käyttöä, vamsteita ja rakenteita koskeva käsikirja
[Asetus atuksista aiheu tuvan vesien pitaantumisen ehkäise
misestä 31 a §1.

ppm Parts per million, pitoisuus tilavuusyksikön miljoonasosina
PSCO Port State Control Officer (Merenkuluntarkastaja)
UTC Universal Time Coordinated (Kansainvälinen aika)
Rantavaltio Valtio, jolla on rantaviivaa. Pilaamis- ja päästökieltojen

rikkomistapausten yhteydessä yleensä se valtio, jonka
alueella päästö on tapahtunut tai jonka vesialuetta päästä
uhkaa

Satamavaltio Valtio, jonka satamassa alus on
Lippuvalfio Valtio, jonka lipun alla alus purj ehtii
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päästöjen valvonta, havaintojen tekeminen sekä todisteiden

kerääminen on monivaiheinen prosessi, johon saattaa osallistua usean

eri valtion viranomaisia. Tämän oppaan tarkoituksena on omalta

osaltaan tehostaa näiden viranomaisten välistä yhteistyötä.

Oppaassa on lyhyt yhteenveto Itämeren alueella sovellettavista

päätöskielloista ja -rajoituksista. Konkreettista apua eri viranomaisille
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päästörikkomuksesta tulisi kerätä sekä lomakepohjat päästö
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suoritettujen toimenpiteiden ilmoittamista varten. Tärkeän lisän

muodostavat Itämeren rantavaltioiden vastuuviranomaisten

yhteystiedot. Oppaassa käsitellään myös kansainvälisten sopimusten

tarjoamia yhteistyömahdollisuuksia, joiden tavoitteena on varmistaa

oikeuskäsittely pilaamiskieltojen rikkomistapauksissa.
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