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Aihe: Kemialliset taisteluaineet Itämerellä 

Toista maailmansotaa seuranneen Saksan aseistariisunnan ja demilitarisoinnin yhteydessä 
liittoutuneet hävittivät kemialliset taisteluaineet pääasiassa upottamalla ne Itämereen.  Mereen 
upotettuja kemiallisia taisteluaineita ovat muun muassa syövyttävät aineet, kuten sinappikaasu ja 
arsenikkiyhdisteet (esim. adamsiitti), vereen imeytyvä syaanivetyvalmiste (Zyklon B) ja hermokaasut 
(sariini ja tabuuni).  Helsingin komission raportin mukaan Itämereen on upotettu ainakin 50 000 tonnia 
kemiallisia ammuksia, muun muassa tykistöammuksia, lentopommeja sekä säiliöitä, jotka sisältävät 
15 000 tonnia kemiallisia taisteluaineita. CHEMSEAn viimeaikaisissa tutkimuksissa on lisäksi löytynyt 
näyttöä kahdessa eri paikassa sijaitsevista epävirallisista upotuspaikoista. 

Näiden epävirallisten upotuspaikkojen, Itämeren lisääntyvän käytön sekä ruostumisen ja liukenemisen 
ennakoimattomuuden vuoksi ovat upotetut kemialliset taisteluaineet aiheuttaneet jo monia 
onnettomuuksia ja aiheuttavat niitä jatkossakin. 

Koska on olemassa yhä suurempi riski, että ihmiset, kasvit ja eläimet joutuvat kosketuksiin näiden 
vaarallisten aineiden kanssa ja koska se vaikuttaa EU:hun, pyydämme komissiota vastaamaan 
seuraaviin kysymyksiin: 

1. Aikooko komissio ryhtyä toimenpiteisiin kemiallisten taisteluaineiden aiheuttaman saastumisen 
hillitsemiseksi Itämerellä? 

2. Olisiko mahdollista laatia lainsäädäntöehdotus, jolla puututaan tähän ongelmaan? 


