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WWF kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa lausuntonaan seuraavaa. 
 
Suomi on muiden HELCOM-maiden tavoin sitoutunut ratifioimaan painolastivesiyleissopimuksen viimeistään 
vuoden 2013 aikana, ja WWF kannattaa esitystä sopimuksen voimaansaattamiseksi.   
 
Valtioneuvoston 15.3.2012 hyväksymässä Suomen kansallisessa vieraslajistrategiassa (Maa- ja 
metsätalousministeriö, 2012) esitetään sekä uusien vieraslajien saapumisriskin että jo maahan asettuneiden 
vieraslajien laajemman leviämisen estämisen tärkeiksi toimintaperiaatteiksi. Kaikki kulkeutumisreitit sekä 
tahaton ja tarkoituksellinen tuonti on otettava huomioon.   
 
Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) yleissopimukseen liittyvissä ohjeissa (guidelines), joissa on 
annettu tarkempia määräyksiä yleissopimuksen soveltamisesta, ei anneta erillistä ohjeistusta 
eliömaantieteellisesti yhteneväiseksi katsotun alueen sisällä tapahtuvan vieraslajien leviämisestä tai sen 
riskeistä. HELCOM on puolestaan julkaissut ohjeistuksen Itämeren sisäisen liikenteen riskien 
arviointimenetelmistä (HELCOM Guidance to distinguish between unacceptable high risk scenarios and 
acceptable low risk scenarios – a risk of spreading of alien species by ships on Intra-Baltic voyages). Tätä 
ohjeistusta tulisi Suomessa soveltaa myös maan sisäisen liikenteen riskien arvioimiseksi, ja tämän 
arviointityön yhteydessä määrittää, mitkä reitit voidaan jättää painolastiveden käsittelyvaatimusten 
ulkopuolelle. Suomessa ei kuitenkaan ole vielä tehty kattavaa riskikartoitusta jonka perusteella sisäisiä 
riskejä olisi mahdollista arvioida. 
 
Jotta vieraslajien mahdollista leviämistä maan sisäisesti voidaan estää hallituksen esityksessä esitetystä 
Suomen sisäisen liikenteen varaumasta huolimatta, vaaditaan kattavan riskikartoituksen lisäksi satamien 
huolellista ja säännöllistä vieraslajiseurantaa. HELCOM on julkaissut Itämeren alueen satamien yhtenäisiä 
seurantamenetelmiä koskevat suositukset (HELCOM ALIENS 2: Non-native species survey protocols, target 
species selection and risk assessment tools for the Baltic Sea,) joita tässä työssä tulisi noudattaa. WWF 
Suomi katsoo, että Suomen sisäiselle liikenteelle ehdotettu varauma voidaan hyväksyä vain jos se 
perustuu yllä mainittuun riskikartoitukseen sekä säännöllisesti toteutettuun vieraslajiseurantaan. 
 
Kuten hallituksen esityksessä todetaan, kotimaan liikennettä koskeva sääntely on tarpeen ottaa uudelleen 
tarkasteluun, jos Suomen vesialueiden tai Itämeren vieraslajitilanne muuttuu merkittävästi. Erityistä 
varovaisuutta tulisi noudattaa Suomenlahden kautta Saimaalle suuntautuvan liikenteen ja sen vaikutusten 
seurannassa.  



 

 
 

 
 
 
 
Satamissa tehtävän seurannan tulosten perusteella tulisi voida nopealla aikataululla asettaa kaikelle 
tietyn sataman tai reitin kautta kulkevalle liikenteelle painolastivesien käsittelyn vaatimuksia, ja tämä 
tulisi myös hallituksen esityksessä ottaa huomioon. Mahdollisen kotimaan liikenteen varauman tulisikin olla 
aikasidonnainen ja se tulisi satamaseurannan tulosten perusteella tarkistaa muutaman vuoden välein. 
Mahdollisen varauman tulisi myös koskea vain olemassa olevia aluksia. Uusien käyttöön otettavien alusten 
kohdalla tulisi voida ottaa painolastivesiyleissopimuksen määräykset huomioon jo hankintaa suunniteltaessa. 
Tämä toisi varmuuden siitä että tulevaisuudessa uuden tiedon valossa tapahtuvat ja mahdollisesti  
muuttuneen Itämeren vieraslajitilanteen edellyttämät painolastivesien käsittelyvaatimukset eivät aiheuta 
meriliikenteen toimijoille yllättäviä ja kohtuuttomia kustannuksia.   
 
Painolastivesiyleissopimuksen voimaan astumiseksi vaaditaan että sen on allekirjoittanut vähintään 
kolmekymmentä valtiota, joiden yhteinen kauppalaivasto muodostaa vähintään kolmekymmentäviisi 
prosenttia maailman kauppalaivaston bruttovetoisuudesta. Suomen tulisi kansainvälisillä foorumeilla 
voimakkaasti edistää sopimuksen voimaanastumista mahdollisimman nopealla aikataululla. 
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