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Merenkulun ympäristönsuojelulakiin ollaan tekemässä muutoksia EU:n
alusjätedirektiivin muutosten johdosta. Lain muutoksella on vaikutusta myös
kuntien ympäristönsuojeluviranomaisiin, joiden lain mukaiset tehtävät
lisääntyisivät merkittävästi sääntelyn piiriin tulevien pienten huvivenesatamien
määrän kasvun myötä. Yhtenä maamme suurimmista saaristo- ja veneilykunnista
on perusteltua, että Parainen antaa oman lausuntonsa. Lausuntoja on
mahdollista antaa 17.12.2020 asti. Lausuntopyynnön diaarinumero:
VN/7823/2019
Kunnan vastuulla ovat tähän asti olleet huvivenesatamat (pienvenesatamat) ja
talvitelakointipaikat, joissa venepaikkojen määrä on vähintään 50 ja joissa
”peritään maksua tai muuta korvausta venepaikasta”. Kunnan
ympäristönsuojeluviranomainen on valvonut näitä kohteita mm. hyväksymällä
niiden jätehuoltosuunnitelmat, joissa sataman on tullut ilmoittaa eri laatuisten
jätteiden talteenottojärjestelyt. Lain mukaan satamassa on tullut olla jätehuolto
järjestettynä seuraaville jätteille:
1) öljypitoiset jätteet;
2) haitallisia nestemäisiä aineita sisältävät jätteet;
3) käymäläjätevedet;
4) kiinteät jätteet.
Lain mukaisesti satamalla on voinut olla järjestettynä yhteinen jätehuolto jonkin
toisen sataman kanssa.
Uuden lakiesityksen mukaan kaikilta vähintään 25 veneen
satamilta/talvitelakointipaikoilta edellytettäisiin aluksissa syntyneen
käymäläjätteen ja sekajätteen vastaanoton järjestämistä ja
jätehuoltosuunnitelmien tekemistä ja hyväksyttämistä.
Jätteiden vastaanottovelvoite kaikissa satamissa koskisi siis minimissään
käymäläjätevesiä ja sekajätettä. Kuitenkin, jos ”alukset ovat kiinnittyneinä
pääsääntöisesti pidempään kuin 3 yötä”, tulisi näiden jätelajien lisäksi myös
öljypitoisen jätteen ja vaarallisen jätteen vastaanotto järjestää pienimmissäkin
satamissa veneiden lukumäärästä riippumatta. Tämä säädös koskee käytännössä
ns. kotisatamia.
Huvivenesataman pitäjä voisi jatkossakin järjestää jätteiden vastaanoton myös
sopimalla toisen, kohtuullisella etäisyydellä lähialueella olevan
vastaanottolaitteen käyttöoikeudesta.
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Satamat voisivat tehdä myös jätehuoltosuunnitelmansa yhdessä toisen sataman
kanssa, minkä vuoksi arvioidaan, että kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen
hyväksyttäväksi tulevien uusien jätehuoltosuunnitelmien määrä olisi
kohtuullinen.
Uuden lain mukaan säännöksiä ei sovellettaisi:
- huvivenesatamiin, jotka on tarkoitettu vain sellaisille asuin- tai vapaa-ajan
kiinteistöille kulkua varten, joiden jätehuolto on järjestetty jätelainsäädännön
edellyttämällä tavalla; eikä
- huvivenesatamiin, jotka ovat ainoastaan luonnollisten henkilöiden eikaupallisessa käytössä ja jotka sijaitsevat yhteisaluelain (758/1989) mukaisilla
yhteisillä alueilla tai joiden käyttöoikeus perustuu yhteiseen erityiseen etuun.
Kunta voi periä maksun jätehuoltosuunnitelmien hyväksymisestä, niin kuin
Paraisillakin on tehty. Jatkossa kunnan ympäristöviranomaisia tulisi
lisätyöllistämään jätehuoltosuunnitelmien keskeisten tietojen vieminen unionin
SafeSeaNet-järjestelmään. Sataman pitäjien tulee päivittää ja hyväksyttää
jätehuoltosuunnitelmansa jos toiminnan laatu muuttuu, ja joka tapauksessa
suunnitelma tulee päivittää ja hyväksyttää se 5 vuoden välein. Valvontakohteita
on Paraisilla toistaiseksi ollut 22 satamaa/telakointipaikkaa, uuden lain myötä
kohteita kertyisi arviolta noin 100. Kaiken kaikkiaan lakimuutos lisää kuntien
ympäristönsuojeluviranomaisten valvontatehtäviä sääntelyn soveltamisalan
piiriin tulevien satamien määrän kasvaessa, mikä pitäisi voida ottaa huomioon
kyseisten viranomaisten resursseissa.
Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisille tulisi tehtäviä myös pienten
kalastussatamien jätehuoltosuunnitelmien hyväksymisestä. Sellaisen
kalastussataman, johon vuosittain purettu saalismäärä on alle 20 000
kilogrammaa, jätteiden vastaanotto- ja käsittelysuunnitelma olisi esitettävä
arvioitavaksi ja hyväksyttäväksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.
Paraisilla ainut tämän kategorian kalasatama voisi olla Käldingen kalasatama
Nauvossa.
Jo nykyisen merenkulun ympäristönsuojelulain mukaan sataman pitäjän on ollut
mahdollista kerätä maksu jätehuollosta aiheutuvien kustannusten kattamiseksi
sisällyttämällä kustannukset satamamaksuun tai venepaikkamaksuun. Uuden
lakiesityksen mukaan jätemaksu tulisi periä jokaiselta satamassa käyvältä
alukselta siitä riippumatta, jättääkö alus satamaan jätettä vai ei. Maksun tulee
kattaa myös ”välilliset hallintokustannukset”.
Arviointi
- On hyvä, että venesatamien jätehuoltoa säädellään ja valvotaan, vaikka toisaalta
on todettava, että ympäristönsuojeluviranomaisen kokemuksen mukaan alle 50
pienveneen satamat/venelaiturit ja telakointipaikat eivät ole aiheuttaneet
jätehuollon suhteen mainittavia ongelmia. Sääntelyn lisäämiseen ei siksi nähdä
olevan suurta tarvetta Suomen rannikolla;
- Alle 25 venepaikan satamilta tai telakointipaikoilta ei tulisi alkaa vaatia
jätehuoltosuunnitelmien tekemistä ja hyväksyttämistä. Näiden kohteiden
valvonta voidaan hoitaa pienemmällä byrokratialla. Kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviin kuuluu jo tänä päivänäkin yritysten
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jätehuollon valvominen. Olisi riittävää, jos lakiin vain kirjattaisiin yleiset
määräykset jätehuollon vaatimuksista pienvenesatamissa ja
talvitelakointipaikoissa. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen valvoisi näitä
kohteita oman valvontaohjelmansa puitteissa ja oman riskiarvionsa mukaisesti
siten kuin se nähdään tarpeelliseksi.
- Ei ole käytännössä mahdollista alkaa periä jätemaksua kaikilta
pienvenesatamien asiakkailta, jotka monesti viipyvät laiturissa vain pienen hetken
(tankkaamassa, syömässä rantaravintolassa, kauppakäynnillä tms);
- Ympäristövaikutusten kannalta on tärkeintä, että matkustusveneiden
käymäläjätevesihuolto saadaan mahdollisimman hyvin järjestetyksi. On erittäin
tarpeellista, että pienempienkin laitureiden veneilijät saavat tietoonsa, missä
käymäläjätteen tyhjennyspaikat Saaristomerellä sijaitsevat.
Tyhjennysmahdollisuuksia on tänä päivänä yli 25 paikassa;
- On muistettava, että suuri osa veneistä Saaristomerellä ja pienvenesatamissa on
avomallisia pienveneitä, joissa ei ole käymälöitä, jonka vuoksi vaatimus
käymäläjätteen talteenoton järjestämisestä säännönmukaisesti kaikissa lain
tarkoittamissa paikoissa (25 veneen vierailusatamissa, kaikissa kotisatamissa ja
kaikilla telakointipaikoilla) tai ”kohtuullisella etäisyydellä lähialueella”
sijaitsevassa naapurisatamassa on turha ja jo kustannussyistä kohtuuton;
- Esimerkiksi Saaristomerellä on lukuisia pienen kokoluokan kotisatamia/laitureita, joita käytetään kotisatamana niille veneille, joilla mökkiläiset
matkaavat mökeillensä ja joissa kuitenkin voi olla pitkäaikaisessa säilytyksessä
veneitä, joita käytetään pelkästään huviajeluun. Uuden lain mukaan tällaisessakin
tapauksessa sataman pitäjän tulisi järjestää kaiken kattava jätehuolto - jopa
kaikille 4 eri jätelajille - vain näitä muutamia huviveneitä varten. Tämän takia olisi
hyvä, jos uutta lakia ei sovellettaisi kotisatamiinkaan, joissa pidetään alle 25
venettä pitkäaikaisessa kiinnityksessä (yli 3 yötä);
- vaikeiden välimatkojen päässä saaristossa toimivalle satamanpitäjälle voi uuden
lain mukaisen jätehuollon järjestäminen aiheuttaa ylitsepääsemättömiä
kustannuksia.
Oheismateriaali

Lausuntopyyntö

Ehdotus

Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää esittää yllä esitetyt näkökannat
lausuntonaan niistä merenkulun ympäristönsuojelulakiin ehdotetuista
lakimuutoksista, jotka liittyvät kunnallisen ympäristönsuojeluviranomaisen
toimenkuvaan.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
___________________

Jakelu

Liikenne- ja viestintäministeriö
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT ja kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai
täytäntöönpanoa:
Pykälät:
188-193, 199-205, 207
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät:
196-198
Hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, jolle oikaisuvaatimus
tehdään, osoite ja postiosoite:
Paraisten kaupungin ympäristölautakunta, Rantatie 28, 21600 Parainen, rakennus-ymparistolautakunta(at)parainen.fi
Pykälät:

196-198

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, seitsemän päivän
kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
VALITUS
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta
kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea
muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
päätös on muuten lainvastainen. Valitusaika on 30 päivää.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:
Turun hallinto-oikeus, PL 32, Sairashuoneenkatu 2-4, 20101 Turku, turku.hao(at)oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Kunnallisvalitus, pykälät:
Hallintovalitus, pykälät:

194

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunnallisvalitus, pykälät:
Hallintovalitus, pykälät:

195

Valitusaika alkaa päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta: 17.12.2020.
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:
Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 VAASA, vaasa.hao(at)oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Kunnallisvalitus, pykälät:
Hallintovalitus, pykälät:

206

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Kuulutuksen julkaisupäivä 17.12.2020.
Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkisen kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 24.12.2020
VALITUSKIRJA
Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.
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Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on
mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi
todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Oikeudenkäyntimaksu: Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 250
euroa.
Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista
päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli
asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

VALITUSASIAKIRJOJEN TOIMITTAMINEN
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille
valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
PÄÄTÖKSEN TIEDOKSIANTO:
Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi
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on luovutettu asianosaiselle
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Vastaanottajan allekirjoitus
on julkipantu

Katarina Östman
Otteen oikeaksi todistaa

Katarina Östman
Tiedoksiantaja

