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TIEDOTUSLEHTI  
Merenkulkulaitos 	7/5.7.2007 

ALUSJÄTEASETUKSEN  MUUTOS 

Aluksista aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä annettua valtioneuvoston 
asetusta (alusjäteasetus  635/1993) on  muutettu  14.6.2007  annetulla valtioneuvoston 
asetuksella  690/2007.  Asetus tuli voimaan  1.7.2007.  

Itämeren suojelukomissio (HELCOM) hyväksyi  7.3.2007  suosituksen  28/1,  joka koskee 
alusperäisten jätteiden ei erityismaksua -järjestelmää. Suosituksen tarkoituksena  on  yh-
tenäistää ei erityismaksua -järjestelmän  ja  erillisen poikkeuslupajärjestelmän soveltamista 
Itämeren valtioissa. 

Alusjäteasetuksen  26 c §:n 4  momentin ja  26 d §:n 3  momentin  muutoksella otetaan 
käyttöön HELCOM:in suosituksen  28/1  sisältämä uusi säännöllisen liikenteen määritelmä. 
Merenkulkulaitos voi hakemuksesta myöntää aluksesta peräisin olevien jätteiden  ja  lasti- 
jätteiden jättöpakkoa koskevia poikkeuksia alukselle, joka  on  säännöllisessä liikenteessä 
siten, että  se  liikennöi toistuvasti aikataulun  tai  etukäteen vahvistetun reitin mukaisesti 
nimettyjen satamien välillä  ja  käy vähintään kerran kandessa viikossa siinä reitin varrella 
sijaitsevassa suomalaisessa satamassa, johon  se  hakee jättöpakkoa koskevaa poikkeusta. 
Poikkeuksen myöntämisen edellytyksenä  on  lisäksi, että aluksella  on jätehuoltosopimus 

 pätevän jätehuoltoyrityksen  tai  sataman kanssa. 

Oheisena  ovat:  
lomake,  jolla haetaan poikkeuspäätöstä alusjätteiden jättöpakosta  ja  ilmoitusvel-
vollisuudesta  (lute 1) 
alusjäteasetuksen  muutos  690/2007 (lute 2).  

Tämä tiedotuslehti korvaa Merenkulkulaitoksen tiedotuslehden  3/1.4.2005  sekä täydentää 
. 	mainittujen alusjäteasetuksen säännösten osalta Merenkulkulaitoksen tiedotuslehteä nro 

 14/5.8. 2004.  

Tämä tiedotuslehti  on  saatavissa myös englanninkielisenä verkko-osoitteessa www.fma.fi  
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LuTE  1  

HAKEMUS  
poikkeuksen saamiseksi alusj ätteiden  j  ättöpakosta 

 ja alusjätteiden  ilmoitusvelvollisuudesta 

Aluksen omistajan  tai  edustajan nimi, osoite, sähköpostiosoite  ja  puhelinnumero 	- 

Aluksen nimi 	Aluksen tyyppi 	Radiokutsutunnus  IMO -numero 	Lippuvaltio 

Allekirjoittanut aluksen omistaj aledustaj  a  hakee edellä mainitulle alukselle poikkeusta alusjätteiden 
jättöpakostaja alusjätteiden ilmoitusvelvollisuudesta, joista säädetään aluksista aiheutuvan ympäristön 
pilaantumisen ehkäisemisestä annetun  lain (300/1979) 27 a  §:ssä  sekä aluksista aiheutuvan ympäristön 
pilaantumisen ehkäisemisestä annetun valtioneuvoston asetuksen  (635/1993) 26  cja  26 d  §:ssä.  

Alus harjoittaa seuraavien satamien välistä säännöllistä liikennettä: 

Aluksella  on  sopimus jätehuoltoalan yrityksen  tai  sataman kanssa seuraavassa satamassa: 

Jätehuoltoalan yrityksenlyritysten  tai  sataman nimi  ja yhteystiedot,  jonka kanssa jätehuoltosopimus  on 
 tehty (öljyinen jäte  ja  kiinteä jäte; käsittelemätön käymäläjätevesi,  jos  alus Iiikennöi ainoastaan Suomen 

vesialueella):  

S  
Liitteet: 	1  kopio jätehuoltosopimuksesta,  tai 

1  jätehuoltoalan yrityksen/sataman  ilmoitus siitä, että yrityksellä/satamalla  on  jäte-
huoltosopimus  ko.  aluksen  tai  varustamon kanssa 

Paikka  ja  päivämäärä 	Aluksen omistajan  tai  edustajan allekirjoitusja nimenselvennös 

Päätös 	fJ  pyydetään toimittamaan postiennakolla 	J  haetaan Merenkulkulaitoksen kirjaamosta 

Käyntiosoite 	 Postiosoite 	 Puhelin 	 Faksi 
Porkkalankatu  5 	 PL 171 	 0204 481 	 020448 4500 
00180 Helsinki 	 00181 Helsinki  



LuTE  2 

690/2007  

Valtioneuvoston asetus 
aluksista aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä annetun 

valtioneuvoston asetuksen  26 c  ja  26 d §:n  muuttamisesta 

Annettu Helsingissä  14  päivänä kesäkuuta  2007  

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka  on  tehty liikenne-ja viestintäministeriön  esittelystä, 
muutetaan aluksista aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä  28  päivänä kesäkuuta  1993 

 annetun valtioneuvoston asetuksen  (635/1993) 26 c §:n 4  momentti  ja  26 d §:n 3  momentti, sellaisina 
kuin ne ovat asetuksessa  172/2005,  seuraavasti:  

26 c § 
Alusjätteiden jättöpakko  

Merenkulkulaitos  voi hakemuksesta myöntää aluksesta peräisin olevien jätteiden  ja lastijätteiden 
jättöpakkoa  koskevia poikkeuksia alukselle, joka  on  säännöllisessä liikenteessä siten, että  se  liikennöi 
toistuvasti aikataulun  tai  etukäteen vahvistetun reitin mukaisesti nimettyjen satamien välillä  ja  käy vä-
hintään kerran kandessa viikossa siinä reitin varrella sijaitsevassa suomalaisessa satamassa, johon  se 

 hakee jättöpakkoa koskevaa poikkeusta. Poikkeuksen myöntämisen edellytyksenä  on  lisäksi, että aluk-
sella  on jätehuoltosopimus  pätevän jätehuoltoyrityksen  tai  sataman kanssa. Merenkulkulaitokselle  on 

 toimitettava poikkeuspäätöksessä tarkemmin määrätyllä tavalla selvitys siitä, että alus käyttää pääosin 
jätehuoltosopimuksen mukaisia palveluita.  

26 d § 
Alusjätteistä ilmoittaminen 

Merenkulkulaitos  voi hakemuksesta myöntää aluksesta peräisin olevien jätteiden  ja lastijätteiden 
 ilmoitusvelvollisuutta koskevia poikkeuksia alukselle, joka  on  säännöllisessä liikenteessä siten, että  se 
 liikennöi toistuvasti aikataulun  tai  etukäteen vahvistetun reitin mukaisesti nimettyjen satamien välillä  ja 

 käy vähintään kerran kandessa viikossa siinä reitin varrella sijaitsevassa suomalaisessa satamassa, johon 
 se  hakee ilmoitusvelvollisuutta koskevaa poikkeusta. Poikkeuksen myöntämisen edellytyksenä  on  lisäk-

si, että aluksella  on jätehuoltosopimus  pätevän jätehuoltoyrityksen  tai  sataman kanssa. Merenkulkulai-
tokselle  on  toimitettava poikkeuspäätöksessä tarkemmin määrätyllä tavalla selvitys siitä, että alus käyt-
tää pääosin jätehuoltosopimuksen mukaisia palveluita. 

Tämä asetus tulee voimaan  I  päivänä heinäkuuta  2007.  
Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä  sen  täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. 

Helsingissä  14  päivänä kesäkuuta  2007  

Liikenneministeri Anu Vehviläinen 

Ylitarkastaja  Une Tyynilä 
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