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Hallituksen esitys Eduskunnalle öljyvahinkojen torjuntaa koske
van lainsäädännön muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Valtioneuvoston ministeriöiden lukumäärästä 
ja yleisestä toimialasta annettuun lakiin tehtyjen 
muutosten mukaan siirtyivät öljyvahinkojen tor
juntaa koskevat asiat valtion keskushallinnossa 1 
päivästä lokakuuta 1983 alkaen ympäristöminis
teriön toimialaan. Tämän johdosta ehdotetaan 
muurettaviksi öljyvahinkojen torjuntaa koskevia 
säännöksiä aluksista aiheutuvan vesien pilaantu
misen ehkäisemisestä annetussa laissa sekä maa
alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta 
annetussa laissa. Samassa yhteydessä ehdotetaan 
edellä mainittuihin lakeihin eräitä muita tarkis
tuksia, joilla pyritään selventämään öljyvahinko
jen torjuntatehtävien hoitoa ja edistämään yh
teistoimintaa öljyvahinkojen torjunnassa tilan
teissa, jotka aiheutuvat alan kansainvälisistä sopi
musvelvoitteista. 

Ympäristöministeriölle kuuluisi yleinen johto 
ja kehittäminen alusöljyvahinkojen torjunnassa. 
Öljyvahinkojen torjuntatehtävien hoidossa alu
eellisella ja paikallisella tasolla ei tapahtuisi olen
naisia muutoksia. Alusöljyvahinkojen torjuntaan 
liittyvään valvontaan ja käytännön torjuntatehtä
viin osallistuisivat paitsi ne viranomaiset, joille 

näitä tehtäviä nykyisinkin kuuluu, myös vesihal
litus ja vesipiirien vesitoimistot. Öljyvahinkojen 
torjuntaviranomaisia alusöljyvahingoissa olisivat 
ympäristöministeriö, ympäristöministeriön mää
räämä torjuntatöiden johtaja, vesihallitus, vesi
piirin vesitoimisto, kunnan nimeämä viranomai
nen ja alusöljyvahinkojen torjuntasuunnitelman 
mukainen torjuntatöiden johtaja. Eri viranomais
ten velvollisuus valvoa ja antaa tarvittavaa virka
apua öljyvahinkojen torjunnassa jäisi pääosin en
nalleen. Öljyvahinkojen torjuntaviranomaiset sa
moin kuin merenkulkuhallitus olisivat tarvittaes
sa oikeutettuja saamaan virka-apua muilta viran
omaisilta. 

Myös maa-alueiden öljyvahinkojen torjunnan 
yleinen johto ja kehittäminen kuuluisi ympäris
töministeriölle. Tällaisten öljyvahinkojen torjun
nan järjestämisen valvonta ja ohjaus jäisivät edel
leen vesihallituksen ja vesipiirien vesitoimistojen 
tehtäväksi. 

Muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan 
välittömästi sen jälkeen kun eduskunta on hyväk
synyt lakiehdotuksen. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne 

1.1. Öljyvahinkojen torjuntaa koskeva lainsää
däntö 

Tärkeimmät öljyvahinkojen torjuntaa koskevat 
säännökset sisältyvät aluksista aiheutuvan vesien 
pilaantumisen ehkäisemisestä annettuun lakiin 
(alusjätelaki; 300/79) ja samannimiseen asetuk
seen (746/ 83) sekä maa-alueilla tapahtuvien öljy
vahinkojen torjumisesta annettuun lakiin (maaöl
jyvahinkolaki; 378/74) ja samannimiseen asetuk
seen (977/74). 
168301381T 

Laki öljysuojarahastosta (379/74) koskee öljy
vahinkojen torjunnan rahoitusta. Öljysuojarahas
to on valtion tulo- ja menoarvion ulkopuolella 
oleva rahasto, jonka varat kerätään maahan tuo
dusta öljystä perittävänä öljysuojamaksuna. 

Öljyvahinkojen torjunta liittyy läheisesti myös 
vesien ja meriympäristön suojeluun sekä niitä 
koskevaan lainsäädäntöön. 

Palo- ja pelastustoimesta annetulla lailla (559/ 
75) on kuntien palokunnille annettu eräitä öljy
vahinkojen torjuntaan liittyviä tehtäviä. 

Öljyvahinkojen seurauksena syntyvien öljyjät
teiden käsittelyn järjestämiseen liittyviä säännök-
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siä on paitsi öljyvahinkojen torjuntaa koskevassa 
lainsäädännössä myös jätehuoltoa koskevassa 
lainsäädännössä. 

Öljyn aiheuttaman meren pilaantumisen eh
käisemisestä on solmittu useita kansainvälisiä 
sopimuksia, joihin myös Suomi on liittynyt. 
Tällaisia ovat mm. Kansainvälisen merenkulku
järjestön (IMO) piirissä solmittu öljyn aiheutta
man meren pilaantumisen ehkäisemistä koskeva 
yleissopimus (SopS 6/ 1959), yleissopimus väliin
tulosta öljynsaastuntaonnettomuuksissa aavalla 
merellä (SopS 631 1976), yleissopimus öljyn ai
heuttamasta pilaantumisvahingosta johtuvasta si
viilioikeudellisesta vastuusta (SopS 78-80/ 
1980) ja siihen liittyvä pöytäkirja (SopS 211 
1981) sekä yleissopimus öljyn aiheuttamien pi
laantumisvahinkojen kansainvälisen korvausra
haston perustamisesta (SopS 78-80/ 1980). 

Alueellisia, öljyvahinkojen torjuntaa koskevia 
määräyksiä sisältäviä sopimuksia ovat erityisesti 
Suomen, Norjan, Ruotsin ja Tanskan välinen 
sopimus yhteistyöstä koskien toimenpiteitä me
ren öljysaastumista vastaan (SopS 4111971) sekä 
Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua 
koskeva yleissopimus (SopS 11-12/1980), jonka 
liite IV koskee alusten aiheuttaman meren pi
laantumisen ehkäisemistä ja liite VI yhteistyötä 
meren pilaantumisen torjumisessa. Viimeksimai
nittujen sopimusten mukaan torjuntaviranomai
nen on velvollinen antamaan torjunta-apua sopi
musvaltiolle tämän pyynnöstä toimintakykyisten 
torjuntayksiköiden muodossa. 

Alusjätelain mukaan aluksista aiheutuvien öl
jyvahinkojen torjunnan järjestäminen ja kehittä
minen kuuluu kauppa- ja teollisuusministeriön 
alaiselle merenkulkuhallitukselle. Torjunnan jär
jestelyt on toteutettu yhteistoiminnassa maa-alu
eilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjunnasta vas
tuussa olevien viranomaisten kanssa. Merenkul
kuhallitus huolehtii lisäksi alusjätelain mukaisista 
valvontatehtävistä. 

Maaöljyvahinkolain mukaan öljyvahinkojen 
torjunnan yleinen johto, kehittäminen ja valvon
ta kuuluu vesihallitukselle. Sen alaisen piirihal
linnon on toimialueellaan valvottava ja ohjattava 
öljyvahinkojen torjunnan järjestämistä sekä tar
vittaessa osallistuttava öljyvahinkojen torjuntaan. 
Vesipiirien vesitoimistojen tehtävänä on vahvistaa 
kuntien suunnitelmat maaöljyvahinkojen torjun
nan osalta. Vesihallinnon piiriorganisaatio toimii 
myös merenkulkuhallituksen apuna alusöljyva
hinkojen torjunnan piiriin kuuluvien kuntien 
öljyntorjuntasuunnitelmien tarkistamisessa ja laa
timisessa. 

1.2. Ympäristöministeriön perustaminen 

Ympäristöministeriö, joka on aloittanut toi
mintansa 1 päivänä lokakuuta 1983, perustettiin 
7 päivänä tammikuuta 1983 annetulla lailla (11 
83 ), jolla muutettiin valtioneuvoston ministeri
öiden lukumäärästä ja yleisestä toimialasta annet
tua lakia (78/22). Tässä laissa ympäristöministe
riön käsiteltäviksi on säädetty muun muassa 
asiat, jotka koskevat vesiensuojelua, meriympäris
töe suojelua, myrkkyjen ja muiden kemikaalien 
aiheuttamien ympäristöhaittojen torjuntaa sekä 
öljyvahinkojen torjuntaa. 

Valtioneuvoston ohjesäännön (995 143) 
24 b §:n (449/83) mukaan ympäristöministeriö 
käsittelee muun muassa asiat, jotka koskevat 
öljyvahinkojen torjunnan yleistä johtoa. Y mpä
ristöministeriöstä annetun asetuksen ( 5 71 1 8 3) 6 
§:n mukaan öljyvahinkojen torjuntaa koskevien 
asioiden käsittely ministeriössä kuuluu ympäris
tön- ja luonnonsuojeluosastolle. 

2. Muutokset öljyvahinkojen tor-
juntaa koskevaan lainsää-
däntöön 

Koska öljyvahinkojen torjunnan yleinen johto 
ja kehittäminen on siirtynyt ympäristöministe
riölle, on aluksista aiheutuvan vesien pilaantumi
sen ehkäisemistä koskevaan lakiin samoin kuin 
maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjun
taa koskevaan lakiin tehtävä tarpeelliset muutok
set. Samassa yhteydessä ehdotetaan edellä mai
nittuihin lakeihin eräitä muita tarkistuksia, joilla 
pyritään selventämään öljyvahinkojen torjunta
tehtävien hoitoa ja edistämään viranomaisten 
yhteistoimintaa öljyvahinkojen torjunnassa tilan
teissa, jotka aiheutuvat alan kansainvälisistä sopi
musvelvoitteista. 

Ympäristöministeriön tehtävänä olisi vastata 
alusjätelain 19 §:ssä tarkoitetusta öljyvahingon 
torjunnasta aavalla selällä tahi muutoin suurissa 
öljyvahingoissa. Merenkulkuhallitukselle Jatst 
edelleen paitsi alusjätelain mukainen meriliiken
teen ja alusten valvonta ja siihen liittyvän kan
sainvälisen merenkulkujärjestön piiriin kuuluva 
kansainvälinen yhteistyö yhdessä ympäristöminis
teriön kanssa myös velvollisuus osallistua toimi
alansa osalta alusöljyvahinkoihin liittyvään val
vontaan. 

Vesihallituksen ja vesipiirien vesitoimistojen 
tehtävänä olisi valvoa ja ohjata alusöljyvahinko-
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jen torjunnan järjestämistä sekä osallistua myös 
torjuntaan lain edellyttämissä tapauksissa. 

Kunnan olisi edelleen huolehdittava alusöljy
vahinkojen torjunnasta alueellaan. Kunnan vel
vollisuudet laatia torjuntasuunnitelma ja nimetä 
vastuullinen viranomainen torjunnan järjestämis
tä ja johtamista varten säilyisivät entisellään. 

Ympäristöministeriö joutuu alusöljyvahinkojen 
torjuntatehtävissä turvautumaan tarpeen mukaan 
virka-apuun, koska sillä ei ole sellaista toimeen
panevaa organisaatiota, joka voisi huolehtia käy
tännön torjuntatehtävistä. Erityisesti merenkul
kuhallituksen, rajavartiolaitoksen ja puolustus
voimien organisaatiot ovat keskeisessä asemassa 
valvonnassa ja virka-avun antajina kiireellisiä tor
juntatoimenpiteitä vaativissa tapauksissa meri
alueella. Alusjätelain ehdotetun 31 §:n mukaan 
kaikkien niiden viranomaisten, joiden velvolli
suus on antaa pyydettäessä virka-apua, olisi jo 
ennen virka-apupyyntöä ryhdyttävä valmiutensa 
mukaisiin toimiin öljyvahingon rajoittamiseksi ja 
öljyvahingon torjunnan käynnistämiseksi. 

Merenkulkuhallituksen hankkimat öljyntor
junta-alukset on tarkoituksenmukaista jättää 
edelleen sen hallintaan. Ympäristöministeriön 
toimesta tulevaisuudessa hankittavat alukset tuli
si samoin luovuttaa merenkulkuhallituksen, raja
vartiolaitoksen tai muun virka-apua antavan vi
ranomaisen käyttöön ja hallintaan. Luovuttami
sesta ja hoidosta sovittaisiin tarkemmin ympäris
töministeriön ja asianomaisen viranomaisen kes
ken. Muu öljyntorjunnassa tarvittava erityiskalus
to jäisi pääosaltaan toistaiseksi edelleen meren
kulkuhallituksen piiriorganisaation yhteyteen va
rastoitavaksi ja hoidettavaksi. Merenkulkuhallitus 
samoin kuin jokainen viranomainen tai laitos, 
jonka käyttöön ja hallintaan on luovutettu öljy
vahinkojen torjuntakalustoa tai -tarvikkeita, olisi 
alusjätelain ehdotetun 15 §:n mukaan velvolli
nen huolehtimaan niiden säilyttämisestä, huol
losta ja sellaisesta valmiudesta, että niitä voidaan 
tarvittaessa käyttää öljyvahinkojen torjuntaan. 

Myös maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen 
torjunnan yleinen johto ja kehittäminen siirtyisi
vät ehdotuksen mukaan ympäristöministeriölle. 
Torjunnan järjestämisen valvonta ja ohjaus jäisi
vät edelleen vesihallitukselle ja vesipiirien vesitoi
mistoille. 

Vesipiirien vesitoimistojen tehtävänä olisi edel
leen vahvistaa kuntien öljyvahinkojen torjunta
suunnitelmat maaöljyvahinkojen torjunnan osal
ta. Sen sijaan suunnitelmien vahvistaminen alus
öljyvahinkojen torjunnan osalta kuuluisi ympäris
töministeriölle sen jälkeen, kun vesipiirin vesitoi-

misto on taekastanut suunnitelman. Ministeriö 
voisi kuitenkin siirtää suunnitelman vahvistami
sen asianomaisen vesipiirin vesitoimiston tehtä
väksi. 

Sekä alusjätelaissa että maaöljyvahinkolaissa 
olevat korvaussäännökset ehdotetaan järjestettä
viksi siten, että mainituissa laeissa olisi korvauk
sista perussäännökset, kun taas korvauksen yksi
tyiskohtainen määräytyminen säädettäisiin laissa 
öljysuojarahastosta, jota myös ehdotetaan muu
tettavaksi. 

3. Asian valmistelu 

Öljyvahinkojen torjuntatehtävien hoitoa on 
käsitelty eri yhteyksissä. Laajimmin asiaa on tar
kastellut kauppa- ja teollisuusministeriön 21 päi
vänä marraskuuta 1979 asettama öljyntorjuntaor
ganisaatiotyöryhmä. Työryhmän muistiossaan 
esittämiä toimenpide-ehdotuksia ei vielä ole to
teutettu. 

Kauppa- ja teollisuusministeriön 10 päivänä 
marraskuuta 1980 asettama Saimaan öljyntorjun
tatyöryhmä tarkasteli samoja kysymyksiä Saimaan 
alueen osalta. 

Merenkulkuhallituksen 29 päivänä lokakuuta 
1980 asettama öljyntorjuntaohjetyöryhmä laati 
luonnoksen ohjeistoksi kuntien öljyvahinkojen 
torjuntasuunnitelmien laatimista varten. 

Kauppa- ja teollisuusministeriön 13 päivänä 
heinäkuuta 1982 asettama aluskemikaalityöryh
mä laati muun muassa ehdotuksen muiden va
hingollisten aineiden kuin öljyn torjuntavastuun 
järjestämisestä ja siihen liittyvistä toimenpiteistä. 
Työryhmä ehdotti vastuun antamista näissä kysy
myksissä ympäristöministeriölle. 

Valtioneuvoston 30 päivänä kesäkuuta 1982 
asettama ympäristöministeriökomitea esitti lop
pumietinnössään (Komiteanmietintö 1982:69) 
öljyvahinkojen torjunnan osalta, että maa-alueil
la tapahtuvien ja aluksista aiheutuvien öljyvahin
kojen torjunnan yleinen johto, kehittäminen ja 
valvonta keskitettäisiin ympäristöministeriölle ja 
että vastuu öljyvahinkojen torjunnan käytännön 
ohjauksesta ja torjunnan järjestämisestä keskitet
täisiin vesihallitukselle. Hallinnon keskittäminen 
merkitsisi mietinnön mukaan sitä, että aluksista 
aiheutuvien öljyvahinkojen torjunnan järjestämi
nen ja torjuntatoiminnan kehittäminen siirrettäi
siin merenkulkuhallituksesta vesihallituksen hoi
dettavaksi. Komitea ehdotti kuitenkin, että me
renkulkuhallituksen hallinnassa oleva öljyvahin-
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kojen torjuntakalusto, alukset ja muut välineet 
tulisi jättää merenkulkuhallituksen hallintaan. 
Kaluston käyttö öljyvahinkojen torjunnassa pe
rustuisi tällöin virka-avun antamiseen. 

Sisäasiainministeriö asetti 27 päivänä touko
kuuta 1983 työryhmän, jonka tehtävänä oli sel
vittää öljyvahinkojen torjuntaa koskevien tehtä
vien järjestelyt ympäristöministeriön perustami
sen edellyttämällä tavalla. Tämä esitys perustuu 
suureksi osaksi työryhmän tekemiin ehdotuksiin. 

4. Esityksen organisatoriset Ja 
taloudelliset vaikutukset 

Koska merenkulkuhallituksen öljyvahinkojen 
torjunta-asioita hoitavat kaksi virkamiestä sekä 
öljyvahinkojen torjuntamäärärahat on jo siirretty 
1 päivästä lokakuuta 1983 lukien ympäristömi-

nisteriöön, esityksellä ei ole välittömiä taloudelli
sia vaikutuksia. Muutokset ovat pääasiassa hallin
nollisia ja perustuvat ympäristöministeriön perus
tamiseen. 

Alusjätelaissa ja maaöljyvahinkolaissa valtion 
varoista nykyisin korvattaviksi säädetyt öljyvahin
kojen torjuntakustannukset on tässä hallituksen 
esityksessä ehdotettu korvattaviksi öljysuojarahas
tosta. 

Paraikaa on vireillä myös öljysuojarahastosta 
annetun lain muuttaminen, jota koskevat ehdo
tukset perustuvat pääasiassa öljysuojarahastotoi
mikunnan ehdotuksiin (Komiteanmietintö 
1983:18) ja niistä annettuihin lausuntoihin. Öl
jysuojarahaston muuttamista koskevassa hallituk
sen esityksessä korvausperusteita on pyritty kehit
tämään ja yhdenmukaistamaan. Näillä ehdotuk
silla saavutettaisiin valtiontaloudellista säästöä. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten perustelut 

1.1. Laki aluksista aiheutuvan vesien 

pilaantumisen ehkäisemisestä 

6 §. Voimassa olevan säännöksen mukaan me
renkulkuhallituksella on oikeus määrätä ryhdyt
täväksi vesien pilaantumisen ehkäisemistä ja ra
joittamista tarkoittaviin toimenpiteisiin aluksen 
ja sen lastin osalta, jos alus uppoaa, joutuu 
karille, saa vuodon tai konevian tai on muuten 
Suomen vesialueelia joutunut tilaan, johon liit
tyy vesien pilaantumisen vaara. Aluksen joudut
tua Suomen vesillä karille tai muutoin merion
nettomuuteen saattaa vesien pilaantumisen vält
tämiseksi olla tarpeen ryhtyä alukseen kohdistu
viin erittäin pikaisiin toimiin. Toimenpiteinä 
tulevat kysymykseen esimerkiksi aluksen pelasta
minen hylkyyntymisen estämiseksi, lastin purka
minen tai äärimmäisessä tapauksessa jopa aluksen 
ja sen lastin hävittäminen. 

Edellä mainituista seikoista määrääminen eh
dotetaan annettavaksi ympäristöministeriölle, jol
le valtioneuvoston ministeriöiden lukumäärästä 
ja yleisestä toimialasta annetun lain 3 §: n 1 
momentin 13 kohdan (1/83) nojalla kuuluvat 

muun muassa öljyntorjunta- ja vesiensuojelu
asiat. 

Lisäksi lainkohtaa ehdotetaan muutettavaksi 
siten, että ympäristöministeriön on neuvoteltava, 
jos se voi tapahtua aiheuttamatta tarpeetonta 
viivytystä, merenkulun turvallisuuteen liittyvistä 
näkökohdista jo ennen toimenpiteisiin ryhtymis
tä merenkulkuhallituksen, aluksen omistajan ja 
asianomaisten vakuutuksenantajien edustajien li
säksi myös sen pelastusyhtiön kanssa, joka on 
saanut aluksen tai sen lastin pelastamisen tehtä
väkseen. Silloinkin kun vesien pilaantumisen 
välttämiseksi on heti ryhdyttävä toimenpiteisiin, 
tulee neuvottelut edellä mainittujen viranomais
t~n ja tahojen kanssa käynnistää mahdollisimman 
p1an. 

12 §. Koska vastuu öljyvahinkojen torjunnasta 
on kuulunut 1 päivästä lokakuuta 1983 lukien 
toimintansa aloittaneelle ympäristöministeriölle, 
ehdotetaan säännöstä muutettavaksi siten, että 
aluksista aiheutuvien öljyvahinkojen (alusöljyva
hinko) torjunnan yleinen johto ja kehittäminen 
kuuluvat ympäristöministeriölle. Y mpäristömi
nisteriön asiana olisi huolehtia siitä, että alusöljy
vahinkojen torjunnassa ta:vittava valmius saavu
tetaan ja ylläpidetään. Lisäksi ministeriö ohjaisi 
öljyvahinkojen torjuntaviranomaisten toimintaa 
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ja antaisi tarvittaessa ohjeita alusöljyvahinkojen 
torjunnan järjestämisestä. 

Merenkulkuhallitukselle jäisi edelleen tämän 
lain mukainen meriliikenteen ja alusten sekä 
niiden lastin valvonta sekä osallistuminen siihen 
liittyvään kansainväliseen yhteistyöhön. 

Merenkulkuhallituksen velvollisuudesta osallis
tua toimialansa osalta alusöljyvahinkoihin liitty
vään valvontaan sekä antaa virka-apua öljyvahin
kojen torjuntaviranomaisille ehdotetaan säädettä
väksi 30 ja 31 § :ssä. Lisäksi merenkulkuhallitus 
osallistuisi 15 §:n 2 momentin mukaan alusöljy
vahinkojen torjuntavalmiuden ylläpitoon huoleh
timalla sen käytössä ja hallinnassa olevan ja sille 
luovutettavan öljyvahinkojen torjuntaan soveltu
van aluskaluston säilyttämisestä, huollosta ja tor
juntavalmiudesta käytettävissä olevan kuljetus
henkilöstönsä avulla. 

Vesipiirien vesitoimistot valvovat ja ohjaavat 
nykyisin voimassa olevien säännösten (maaöljy
vahinkolain 5 § sekä aluksista aiheutuvan vesien 
pilaantumisen ehkäisemisestä annetun asetuksen 
15 §) perusteella maaöljyvahinkojen torjunnan 
järjestämistä sekä osallistuvat tarvittaessa öljyva
hinkojen torjuntaan ja toimivat merenkulkuhalli
tuksen apuna kuntien alusöljyvahinkojen torjun
tasuunnitelmien tarkistamisessa ja laatimisessa. 

Hallinnon yhtenäistämiseksi ja torjuntavalmiu
den tehostamiseksi ehdotetaan pykälää muutetta
vaksi siten, että vesihallituksen ja vesipiirien 
vesitoimistojen on valvottava ja ohjattava alusöl
jyvahinkojen torjunnan järjestämistä sekä osallis
tuttava torjuntaan siten kuin tässä laissa sääde
tään. Käytännössä valvonta ja ohjaus kohdistuisi 
lähinnä kuntien viranomaisiin ja öljyn varastoi
jiin. Vesihallituksen ja vesipiirien vesitoimistojen 
osallistumisesta alusöljyvahinkojen jälkitorjun
taan liittyvään rantojen puhdistukseen ehdote
taan säädettäväksi 19 §:n 2 momentissa. 

Kunnan olisi edelleen huolehdittava alusöljy
vahinkojen torjunnasta alueellaan, joko yksin tai 
yhteistoiminnassa toisen kunnan tai 14 §:ssä 
tarkoitetun sataman, laitoksen tai telakan omista
jan kanssa. Kunnanvaltuuston hyväksymän alus
öljyvahinkojen torjuntasuunnitelman vahvistami
nen ehdotetaan siirrettäväksi merenkulkuhalli
tukselta ympäristöministeriölle. Ehdotettu sään
nös mahdollistaisi kuitenkin sen, että ympäristö
ministeriö voisi siirtää torjuntasuunnitelman vah
vistamisen tehtäväksi vesipiirin vesitoimistossa, 
jolle jo ennestään kuuluu kunnan torjuntasuun
nitelman vahvistaminen maaöljyvahinkojen osal
ta. Siirto voisi koskea joko kaikkia tai vain tiettyjä 
alusöljyvahinkojen torjuntasuunnitelmia. 

Voimassa olevan säännöksen mukaan kunnalla 
on oikeus saada valtion varoista korvaus vahviste
tun alusöljyvahingon torjuntasuunnitelman mu
kaisen kaluston hankkimisesta ja sen mukaisen 
torjuntavalmiuden ylläpidosta sekä torjuntahen
kilöstön koulutuksesta aiheutuvista kustannuksis
ta. Säännöstä ehdotetaan muutettavaksi siten, 
että edellä todetut kustannukset korvattaisiin 
kunnalle öljysuojarahastosta. Korvausperusteet 
määräytyisivät öljysuojarahastosta annetun lain 
(379/74) mukaisesti. 

13 §. Alusöljyvahinkojen torjuntaviranomaisia 
olisivat ehdotetun säännöksen mukaan ympäris
töministeriö, ympäristöministeriön 19 §:n 1 mo
mentin nojalla asettama torjuntatöiden johtaja, 
vesihallitus, vesipiirin vesitoimisto ja kunnassa se 
nimetty viranomainen, joka on vastuussa öljyva
hinkojen torjunnan järjestämisestä ja johtamises
ta, sekä alusöljyvahinkojen torjuntasuunnitelman 
mukainen torjuntatöiden johtaja. 

14 §. Koska vastuu öljyvahinkojen torjunnasta 
on siirtynyt ympäristöministeriölle, ehdotetaan 
säännöksen 2 momenttia muutettavaksi siten, 
että ympäristöministeriö antaisi määräykset, jotka 
koskevat öljyvahinkojen ehkäisemiseksi ja rajoit
tamiseksi tarpeellisia laitteita ja tarvikkeita. 

15 §. Koska on tarpeellista perustaa torjunta
välinevarastoja myös etäälle satamista, varsinkin 
rannikolle tuloväylien varrelle, on voimassa ole
vassa laissa säännös, jonka mukaan tällaisen tor
juntakaluston ja -tarvikkeiden hankinta kuuluu 
valtiolle. Lisäksi on säädetty, että mikäli lain 
14 §:ssä mainittuihin kohteisiin katsotaan tar
peelliseksi sijoittaa torjuntakalustoa tai -tarvikkei
ta enemmän kuin sataman, laitoksen tai telakan 
omistaja kohtuudella voidaan velvoittaa hankki
maan, valtion viranomainen voi suorittaa hankin
nat. 

Pykälää ehdotetaan muutettavaksi siten, että 
edellä tarkoitetun kaluston ja tarvikkeet hankkisi 
ympäristöministeriö valtion puolesta. Hankinta
menot voitaisiin ehdotuksen mukaan korvata 
öljysuojarahastosta siten kuin öljysuojarahastosta 
annetussa laissa on säädetty. Tarkoituksena on, 
että hankinnat suoritetaan käyttämällä rahoituk
seen joko tulo- ja menoarviota tai tarpeen mu
kaan öljysuojarahastoa taikka molempia. 

Lisäksi pykälää ehdotetaan muutettavaksi si
ten, että öljyvahinkojen torjuntavalmiuden yllä
pitämiseksi 1 momentissa tarkoitettua kalustoa 
tai tarvikkeita voidaan luovuttaa merenkulkuhal
lituksen, rajavartiolaitoksen tai muun valtion 
viranomaisen, kunnan tai 14 §:ssä tarkoitetun 
sataman, laitoksen taikka telakan omistajan hal-
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lintaan. Luovutuksen saaJa on velvollinen huo
lehtimaan torjuntakaluston ja -tarvikkeiden säi
lyttämisestä ja huollosta, mikä ei yleensä merkin
ne erityisen suuria kustannuksia. Tällainen kalus
to on viivytyksettä milloin tahansa oltava käytet
tävissä öljyvahinkojen torjuntatehtäviin täydessä 
toimintakunnossa. Tämä säännös koskisi myös 
valtion viranomaisten hallinnassa jo olevia öljyva
hinkojen torjuntaan tarkoitettuja aluksia ja ym
päristöministeriön toimesta myöhemmin hankit
tavaa kalustoa. 

Lainkohdan selkeyttämiseksi se ehdotetaan 
jaettavaksi kahteen momenttiin. 

16 §. Koska vastuu öljyvahinkojen torjunnasta 
on siirtynyt ympäristöministeriölle, ehdotetaan 
säännöksen 3 momenttia muutettavaksi siten, 
että ympäristöministeriö antaisi sataman vastaan
ottolaitteita koskevat määräykset. 

Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 4 mo
mentti, joka koskee 1 momentissa tarkoitettuja 
alusten öljypitoisia jätteitä ja seoksia sekä 
2 momentissa tarkoitettuja säiliöalusten paino
lasti- ja säiliönpesuvesiä satamassa vastaanotta
vien laitteiden rakentamisesta aiheutuvia kustan
nuksia. Tällaisten laitteiden hankintamenot voi
daan ehdotuksen mukaan korvata öljysuojarahas
tosta. Korvausperusteet määräytyisivät öljysuoja
rahastosta annetun lain mukaisesti. 

17 §. Vesipiirin vesitoimistolle 12 §:n mukai
sesti ehdotettujen tehtävien perusteella ehdote
taan säännöstä muutettavaksi siten, että vesipii
rin vesitoimisto antaisi määräykset, jotka säiliö
alusten osalta koskevat öljyvahinkojen ehkäisemi
seksi tarvittavia ennakkotoimenpiteitä. Nykyises
sä säännöksessä tarkoitetun eristyspuomin ase
mesta ehdotetaan käytettäväksi sanaa rajoitus
puomi, joka ilmentää tarkemmin laitteen käyttö
tarkoitusta. 

18 §. Öljyvahinkotapausta koskevien ilmoitus
ten ja hälytysten nopeuttamiseksi ja varmistami
seksi säännöstä ehdotetaan muutettavaksi siten, 
että ilmoitus voitaisiin tehdä myös luotsiasemal
le, merivartiostolle tai palokunnalle. 

Säännöstä ehdotetaan muutettavaksi siten, että 
myös muilla torjuntatoimenpiteisiin Osallistuneil
la kuin kunnilla olisi oikeus saada korvaus torjun
tatoimenpiteistä aiheutuneista kustannuksista. 
Oikeus olisi myös valtion viranomaisilla. Korvaus 
suoritettaisiin öljysuoj arahastosta. Korvausperus
teet määräytyisivät öljysuojarahastosta annetun 
lain mukaisesti. 

19 §. Nykyisin merenkulkuhallitukselle kuulu
va tehtävä määrätä torjuntatyön johtaja silloin, 
kun kuntaa ei kohtuudella voida vaatia yksin 

huolehtimaan torjuntatöistä, ehdotetaan siirret
täväksi ympäristöministeriölle. Torjuntatyön joh
taja voisi määrätä kunnan ja 14 §:ssä tarkoitetun 
sataman, laitoksen tai telakan omistajan alueensa 
ulkopuolellakin asettamaan torjuntakalustonsa ja 
-tarvikkeensa sekä niiden käyttöön tarvittavan 
henkilöstön torjuntatöiden johtajan käytet
täväksi. 

Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 2 mo
mentti, jonka mukaan sellaisissa suurissa öljyva
hinkotapauksissa, joissa kunnan voimavarat eivät 
yksin riitä, vesihallituksen ja vesipiirien olisi 
huolehdittava rantojen puhdistuksesta yhteistoi
minnassa asianomaisten kuntien kanssa. Kysy
myksessä olisivat ne kunnat, joiden aluetta öljy
vahingot koskevat tai voisivat koskea rajoittamat
ta yhteistoimintaa vain kunnan omaan alueeseen. 

Torjunta-apua antaneilla ja torjuntatoimenpi
teisiin osallistuneilla olisi oikeus saada tässä pykä
lässä tarkoitetuista toimista kuten rantojen puh
distamisesta ja määräykseen perustuvasta muusta 
torjunta-avusta aiheutuvista kustannuksista kor
vaus öljysuojarahastosta siten kuin öljysuojarahas
tosta annetussa laissa on säädetty. 

19 a §. Alusöljyvahinkojen torjuntatehtävissä 
on osoittautunut käytännössä tarpeelliseksi, että 
torjuntaviranomaisella olisi torjuntatehtävissä sa
mantapaiset valtuudet kuin sillä tällä hetkellä on 
maaöljyvahinkolain 8 §:n 1 ja 2 momentin 
mukaan. 

Tämän mukaisesti ehdotetaan lakiin sisällytet
täväksi uusi 19 a §, jonka mukaan öljyvahinkojen 
torjuntaviranomaisella olisi öljyvahingon torjumi
seksi oikeus ottaa tilapäisesti käyttöön tarpeellisia 
viestintä- ja kuljetusvälineitä, työkoneita ja -väli
neitä sekä lastaukseen, purkaukseen tai väliaikai
seen varastoimiseen tarvittavia tiloja ja paikkoja. 
Öljyvahinkojen torjuntaviranomaisella olisi lisäksi 
oikeus nousta maihin ja liikkua toisen alueella, 
rajoittaa vesiliikennettä sekä ryhtyä muihin sellai
sii? öljyvahingon torjumiseksi tarpeellisiin toi
mlln. 

Annetusta torjunta-avusta ja vahingosta, joka 
aiheutuisi edellä tarkoitetuista toimenpiteistä, 
asianomaisella olisi oikeus saada korvaus öljysuo
jarahastosta siten kuin öljyrahastosta annetussa 
laissa on säädetty. 

26 §. Koska ympäristöministeriö toimii ylim
pänä jätehuoltoviranomaisena, ehdotetaan sään
nöstä muutettavaksi siten, että ympäristöministe
riö antaisi määräykset, jotka koskevat satamissa 
tarvittavia käymäläjäteveden ja kiinteän jätteen 
vastaanottolaitteita. 
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30 §. Ehdotuksen mukaan ympäristöministeriö 
ja vesihallitus valvoisivat tämän lain sekä sen 
nojalla annettujen säännösten ja määräysten nou
dattamista siltä osin, kuin on kysymys öljyvahin
kojen torjunnasta ja vesiensuojelusta. Merenkul
kuhallitukselle kuuluisi vastaava valvonta siltä 
osin, kuin on kysymys meriliikenteen ja alusten 
sekä niiden lastin valvonnasta. 

31 §. Voimassa olevan säännöksen mukaan 
poliisi, puolustusvoimat, rajavartiolaitos, läänin
hallitus, tullilaitos, vesihallinto, tie- ja vesiraken
nuslaitos sekä merentutkimuslaitos ovat velvolli
sia antamaan merenkulkuhallitukselle virka-apua 
öljyvahinkojen torjunnassa sekä osallistumaan 
toimialansa osalta lain noudattamisen valvon
taan. Pykälää ehdotetaan tarkistettavaksi lakiin 
edellä ehdotettujen muutosten vaatimalla taval
la. Tarpeellista virka-apua olisi pyydettäessä an
nettava kaikille öljyvahinkojen torjuntavirano
maisille samoin kuin merenkulkuhallitukselle, 
joka lähinnä 4 ja 5 §:ssä mainituin perustein 
huolehtii merenkulun turvallisuudesta. Vastaa
vasti merenkulkuhallitus olisi velvollinen anta
maan virka-apua öljyvahinkojen torjuntaviran
omaisille. Kaikkien niiden viranomaisten, joiden 
velvollisuus on antaa pyydettäessä virka-apua, 
olisi ryhdyttävä öljyvahingon torjunnan sitä vaa
tiessa jo ennen virka-avun pyyntöä pikaisiin val
miutensa mukaisiin toimiin öljyvahingon rajoit
tamiseksi ja öljyvahinkojen torjunnan käynnistä
miseksi. Paitsi virka-avun pyytämisessä ja antami
sessa noudatettavasta menettelystä voisi valtio
neuvosto ehdotuksen mukaan antaa tarkempia 
määräyksiä myös viranomaisten välisestä yhteis
toiminnasta. 

33 §. Säännöstä ehdotetaan tarkistettavaksi, 
koska merenkulkuhallitukselle nykyisin lain 6 §:n 
ja 19 §:n 1 momentin nojalla kuuluvat tehtävät 
on edellä ehdotettu siirrettäväksi ympäristöminis
teriölle. 

1.2. Laki maa-alueilla tapahtuvien 
öljyvahinkojen torjumisesta 

5 §. Vastuu öljyvahinkojen torjunnasta kuuluu 
1 päivästä lokakuuta 1983 lukien toimintansa 
aloittaneelle ympäristöministeriölle. Tämä koskee 
myös maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen 
(maaöljyvahinko) torjumista. 

Pykälää ehdotetaan muutettavaksi siten, että 
maaöljyvahinkojen torjunnan yleinen johto ja 
kehittäminen kuuluu ympäristöministeriölle. Mi
nisteriön asiana olisi huolehtia alan lainsäädän
nön kehittämisestä ja siitä, että öljyvahinkojen 
torjunnassa tarvittava valmius saavutetaan ja yllä
pidetään. 

Maaöljyvahinkojen torjunnan järjestämisen 
valvonta ja ohjaus jäisivät edelleen vesihallituk
sen ja vesipiirien vesitoimistojen tehtäväksi. Näi
den tulisi valvoa ja ohjata öljyvahinkojen torjun
nan järjestämistä kunnissa. Lisäksi vesipiirien ve
sitoimistojen olisi edelleen tarvittaessa osallistut
tava öljyvahinkojen torjuntaan. 

Pykälän 4 momentti ehdotetaan muutettavaksi 
samansisältöiseksi ja vastaavin perustein kuin 
alusjätelain 12 §:n 4 momentti. Säännöksessä 
tarkoitetut kustannukset korvattaisiin kunnalle 
öljysuojarahastosta siten kuin öljysuojarahastosta 
annetussa laissa (379/74) on säädetty. 

7 §. Pykälän 3 momentti ehdotetaan muutet
tavaksi siten, että myös muilla torjuntatoimenpi
teisiin osallistuneilla kuin kunnilla olisi oikeus 
saada korvaus torjuntatoimenpiteistä aiheutu
neista kustannuksista. Oikeus olisi siten myös 
valtion viranomaisilla. Korvaus suoritettaisiin öl
jysuojarahastosta. Korvausperusteet määräytyisi
vät öljysuojarahastosta annetun lain mukaisesti. 

8 §. Pykälän 3 momentti ehdotetaan muutet
tavaksi siten, että annetusta torjunta-avusta sekä 
vahingosta, joka on aiheutunut torjuntaviran
omaisen määräyksestä aiheutuneista toimenpi
teistä, asianomaisella on oikeus saada korvaus 
öljysuojarahastosta. Korvausperusteet määräytyi
sivät öljysuojarahastosta annetun lain mukaisesti. 
Korvausoikeuden rajoitusta koskeva viimeinen 
virke ehdotetaan poistettavaksi tästä laista ja 
lisättäväksi öljysuojarahastosta annetun lain 
5 §:ään yleisesti noudatettavaksi korvausoikeu
den rajoitusperusteeksi. 

2. Voimaantulo 

Ehdotetut lakien muutokset vo1s1vat tulla voi
maan välittömästi sen jälkeen, kun eduskunta on 
hyväksynyt ne. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nalle seuraavat lakiehdotukset: 
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1. 

Laki 
aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä 16 päivänä maaliskuuta 1979 

annetun lain (300/79) 6 §, 12 §, 13 §, 14 §:n 2 momentti, 15 §, 16 §:n 3 momentti, 17 §, 18 §:n 1 ja 
3 momentti, 19 §, 26 §, 30 §, 31 § ja 33 § sekä 

lisätään 16 §:ään uusi 4 momentti ja lakiin uusi 19 a § seuraavasti: 

6 § 
Jos Suomen vesialueella alus uppoaa, joutuu 

karille, saa vuodon tai konevian taikka muutoin 
joutuu tilaan, johon liittyy vesien pilaantumisen 
vaara, ympäristöministeriö voi määrätä ryhdyttä
väksi aluksen ja sen lastin osalta pelastus- tai 
muihin toimenpiteisiin, jotka se katsoo välttä
mättömiksi vesien pilaantumisen ehkäisemiseksi 
tai rajoittamiseksi. Ennen toimenpiteisiin ryhty
mistä ympäristöministeriön on neuvoteltava me
renkulkuhallituksen, aluksen omistajan, toimek
siannon saaneen pelastusyhtiön ja asianomaisten 
vakuutuksenantajien edustajien kanssa, jos se voi 
tapahtua aiheuttamatta haitallista viivytystä. 

12 § 
Aluksista aiheutuvien öljyvahinkojen (alusö/jy

vahinko) torjunnan yleinen johto ja kehittämi
nen kuuluu ympäristöministeriölle. Vesihallituk
sen ja vesipiirien vesitoimistojen on valvottava ja 
ohjattava alusöljyvahinkojen torjunnan järjestä
mistä sekä osallistuttava torjuntaan siten kuin 
tässä laissa säädetään. 

Kunnan on alueellaan huolehdittava alusöljy
vahinkojen torjunnasta sen mukaan kuin tässä 
laissa säädetään. Kunnalla on sitä varten oltava 
kunnanvaltuuston hyväksymä alusöljyvahinkojen 
torjuntasuunnitelma, jos se paikallisiin oloihin 
nähden ei ole ilmeisen tarpeetonta, sekä nimetty 
viranomainen, joka on vastuussa torjunnan järjes
tämisestä ja johtamisesta kunnan alueella. Kunta 
voi sopia alusöljyvahinkojen torjunnasta yhteis
toiminnassa toisen kunnan tai 14 §:ssä tarkoite
tun sataman, laitoksen tai telakan omistajan 
kanssa. 

Kunnan alusöljyvahinkojen torjuntasuunnitel
ma on alistettava ympäristöministeriön vahvistet
tavaksi. Ympäristöministeriö voi siirtää torjunta
suunnitelman vahvistamisen asianomaisen vesi
piirin vesitoimiston tehtäväksi. 

Kunnalla on oikeus saada öljysuojarahastosta 
korvaus vahvistetun alusöljyvahinkojen torjunta
suunnitelman mukaisen kaluston hankkimisesta 
ja sen mukaisen torjuntavalmiuden ylläpidosta 
sekä torjuntahenkilöstön koulutuksesta aiheutu
vista kustannuksista siten kuin öljysuojarahastosta 
annetussa laissa (379/74) on säädetty. 

13 § 
Tässä laissa tarkoitettuja öljyvahinkojen torjun

taviranomaisia ovat: 
1) ympäristöministeriö, 
2) ympäristöministeriön 19 §:n 1 momentin 

nojalla asettama torjuntatöiden johtaja, 
3) vesihallitus, 
4) vesipiirin vesitoimisto sekä 
5) kunnassa kunnan 12 §:n 2 momentin nojal

la nimeämä viranomainen ja alusöljyvahinkojen 
torjuntasuunnitelman mukainen torjuntatöiden 
johtaja. 

14 § 

Ympäristöministeriö antaa tarkempia määräyk
siä 1 momentissa mainituista laitteista ja tarvik
keista sekä niiden määristä, ottaen huomioon 
sataman liikenteen ja erityisesti siellä käyvien 
säiliöalusten määrän ja muut öljyvahingon vaa
raan vaikuttavat seikat, asianomaisen sataman, 
laitoksen tai telakan taloudellisen kantokyvyn 
sekä maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen tor
junnasta johtuvat tarpeet. 

15 § 
Mikäli katsotaan tarpeelliseksi sijoittaa torjun

takalustoa tai -tarvikkeita 14 §:ssä mainittuihin 
kohteisiin enemmän kuin sataman, laitoksen tai 
telakan omistaja kohtuudella voidaan velvoittaa 
hankkimaan taikka sijoittaa torjuntakalustoa tahi 
-tarvikkeita muihin kuin edellä mainittuihin 
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kohteisiin, ympäristöministeriö suorittaa hankin
nan valtion puolesta. Hankinnasta aiheutuvat 
kustannukset voidaan korvata öljysuojarahastosta 
siten kuin öljysuojarahastosta annetussa laissa on 
säädetty. 

Hankitun torjuntakaluston ja -tarvikkeet ym
päristöministeriö voi luovuttaa merenkulkuhalli
tuksen, rajavartiolaitoksen tai muun valtion vi
ranomaisen, kunnan tai 14 §:ssä tarkoitetun 
sataman, laitoksen taikka telakan omistajan hal
lintaan. Tämä on velvollinen huolehtimaan tor
juntakaluston ja -tarvikkeiden säilyttämisestä, 
huollosta sekä siitä, että niitä voidaan tarvittaessa 
viivytyksettä käyttää öljyvahinkojen torjuntaan. 

16 § 

Tarkemmat määräykset 1 ja 2 momentissa 
tarkoitetuista laitteista antaa ympäristöministeriö 
asianomaisia viranomaisia kuultuaan. 

Edellä tässä pykälässä tarkoitettujen laitteiden 
hankinnasta aiheutuvat kustannukset voidaan 
korvata öljysuojarahastosta siten kuin öljysuojara
hastosta annetussa laissa on säädetty. 

17 § 
Vesipiirin vesitoimisto voi antaa määräyksiä 

14 §:ssä tarkoitetun sataman, laitoksen taikka 
telakan omistajan velvollisuudesta ryhtyä säiliö
alusten osalta öljyvahinkojen ehkäisemiseksi en
nakkotoimenpiteisiin, kuten rajoituspuomien 
asettamiseen ja vartioinoin järjestämiseen. 

18 § 
Jos öljyä on päässyt aluksesta veteen tai öljy

vuodon vaara aluksen karilleajon tai konevian 
taikka muun merivahingon takia on uhkaamassa, 
aluksen päällikön tai, jos kysymys on 14 §:ssä 
tarkoitetun sataman, laitoksen tai telakan aluees
ta, tämän omistajan tulee ilmoittaa öljyvahingos
ta tai sen uhasta välittömästi öljyvahinkojen tor
juntaviranomaiselle, luotsiasemalle, merivartios
tolle, palokunnalle tai poliisille sekä ryhtyä sellai
siin välittömiin torjuntatoimenpiteisiin, joita hä
neltä kohtuudella voidaan vaatia. Öljyvahinkojen 
torjuntaviranomaisten tulee kiireellisesti ryhtyä 
vahinkojen torjumiseksi tai rajoittamiseksi kaik
kiin sellaisiin tarpeellisiin toimenpiteisiin, joista 
aiheutuvat kustannukset tai vahingot eivät ole 
ilmeisessä epäsuhteessa uhattuina oleviin talou
dellisiin ja muihin arvoihin. 

Torjuntatoimenpiteisiin osallistuneilla on oi
keus saada öljysuojarahastosta korvausta 1 mo
mentin mukaisesti suorittamistaan torjuntatoi-
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menpttetstä aiheutuneista kustannuksista siten 
kuin öljysuojarahastosta annetussa laissa on sää
detty. 

19 § 
Jos alusöljyvahinko on sattunut tai sen vaara 

on uhkaamassa aavalla selällä tahi usean kunnan 
alueella taikka milloin öljyvahinko tai sen vaara 
on niin suuri, ettei kuntaa kohtuudella voida 
vaatia yksin huolehtimaan torjuntatöistä, ympä
ristöministeriön on määrättävä öljyvahingon tor
junnan suorittamisesta asettamalla torjuntatöiden 
johtaja ja tämän käyttöön tarpeellinen henkilös
tö, kalusto ja tarvikkeet. Tällaisessa tapauksessa 
kunta ja 14 §:ssä tarkoitettu sataman, laitoksen 
tai telakan omistaja ovat velvollisia alueensa 
ulkopuolellakin asettamaan torjuntatöiden johta
jan määräyksestä torjuntakalustonsa ja -tarvik
keensa sekä niiden käyttöön tarvittavaa henkilös
töä torjuntatöiden johtajan käytettäväksi. 

Vesihallituksen ja vesipiirien vesitoimistojen 
on huolehdittava öljyvahingon torjuntaan liitty
västä rantojen puhdistuksesta yhteistoiminnassa 
asianomaisten kuntien kanssa. 

Torjunta-apua antaneilla ja torjuntatoimenpi
teisiin osallistuneilla on oikeus saada tässä pykä
lässä tarkoitetuista toimista aiheutuneista kustan
nuksista korvaus öljysuojarahastosta siten kuin 
öljysuojarahastosta annetussa laissa on säädetty. 

.. 19 a § 
Oljyvahingon torjumiseksi on öljyvahinkojen 

torjuntaviranomaisella oikeus ottaa tilapäisesti 
käyttöön tarpeellisia viestintä- ja kuljetusvälinei
tä, työkoneita ja -välineitä sekä lastaukseen, pur
kaukseen tai väliaikaiseen varastoimiseen tarvitta
via tiloja ja paikkoja. Öljyvahinkojen torjuntavi
ranomaisella on lisäksi oikeus nousta maihin ja 
liikkua toisen alueella, rajoittaa vesiliikennettä 
sekä ryhtyä muihin sellaisiin öljyvahingon torju
miseksi tarpeellisiin toimiin. 

Annetusta torjunta-avusta ja vahingosta, joka 
on aiheutunut 1 momentissa tarkoitetuista toi
mista, asianomaisella on oikeus saada korvaus 
öljysuojarahastosta siten kuin öljysuojarahastosta 
annetussa laissa on säädetty. 

26 § 
Käymäläjäteveden ja kiinteän jätteen vastaan

ottamiseksi sataman tulee järjestää sitä käyttävien 
alusten tarvetta vastaavat laitteet, joiden tulee 
soveltua jätehuoltolain 24 §:ssä tarkoitettujen 
kunnallisten jätehuoltomääräysten mukaiseen jä
tehuoltoon. Tarkemmat määräykset näistä lait-
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teista antaa ympäristöministeriö asianomaisia vi
ranomaisia kuultuaan. 

30 § 
Tämän lain ja sen nojalla annettujen säännös

ten ja määräysten noudattamista valvovat ympä
ristöministeriö, vesihallitus ja merenkulkuhallitus 
kukin omalla toimialallaan. 

31 § 
Tässä laissa tarkoitetuissa asioissa ovat poliisi, 

puolustusvoimat, rajavartiolaitos, lääninhallitus, 
tullilaitos, tie- ja vesirakennuslaitos ja merentut
kimuslaitos toimialansa osalta velvollisia osallistu
maan valvontaan ja antamaan pyydettäessä tar
peellista virka-apua merenkulkuhallitukselle ja 
öljyvahinkojen torjuntaviranomaisille. Merenkul
kuhallitus on vastaavasti velvollinen antamaan 

2. 

virka-apua öljyvahinkojen torjuntaviranomaisille. 
Jos öljyvahingon torjuminen sitä vaatii, on mai
nittujen viranomaisten ryhdyttävä pikaisesti tor
juntavalmiutensa mukaisiin tarpeellisiin toimiin 
jo ennen kuin pyyntö virka-avusta on tehty. 
Virka-avun pyytämisessä ja antamisessa noudatet
tavasta menettelystä sekä viranomaisten välisestä 
yhteistoiminnasta voi valtioneuvosto antaa tar
kempia määräyksiä. 

33 § 
Merenkulkuhallituksen 4 §:n ja ympäristömi

nisteriön 6 §:n ja 19 §:n 1 momentin nojalla 
tekemiin päätöksiin ei saa hakea muutosta valit
tamalla. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 

Laki 
maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta 
24 päivänä toukokuuta 1974 annetun lain (378/74) 5 §:n 1 ja 4 momentti, 7 §:n 3 momentti ja 8 §:n 
3 momentti näin kuuluviksi: 

5 § 
Tässä laissa tarkoitettujen öljyvahinkojen tor

junnan yleinen johto ja kehittäminen kuuluu 
ympäristöministeriölle. Vesihallituksen ja vesipii
rien vesitoimistojen on valvottava ja ohjattava 
öljyvahinkojen torjunnan järjestämistä. Vesipiirin 
vesitoimiston on tarvittaessa osallistuttava öljyva
hinkojen torjuntaan. 

Kunnalla on oikeus saada öljysuojarahastosta 
korvaus vahvistetun öljyvahinkojen torjuntasuun
nitelman mukaisen kaluston hankkimisesta ja sen 
mukaisen torjuntavalmiuden ylläpidosta sekä tor-

juntahenkilöstön koulutuksesta aiheutuvista kus
tannuksista siten kuin öljysuojarahastosta anne
tussa laissa (379/74) on säädetty. 

7 § 

Torjuntatoimenpiteisiin osallistuneilla on oi
keus saada öljysuojarahastosta korvaus edellä 1 
momentin mukaisesti suorittamistaan torjunta
toimenpiteistä aiheutuneista kustannuksista siten 
kuin öljysuojarahastosta annetussa laissa on sää
detty. 
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8 § korvaus öljysuojarahastosta siten kuin öljysuojara-
- - - - - - - - - - - - - hastosta annetussa laissa on säädetty. 

Annetusta torjunta-avusta sekä vahingosta, jo
ka on aiheutunut 2 momentissa tarkoitetuista 
toimenpiteistä, asianomaisella on oikeus saada 

Helsingissä 11 päivänä tammikuuta 1985 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

päivänä 

Ympäristöministeri Matti Ahde 
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1. 
Liite 

Laki 
aluksista aiheutuvan vesien pilaantomisen ehkäisemisestä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä 16 päivänä maaliskuuta 1979 

annetun lain (300/79) 6 §, 12 §, 13 §, 14 §:n 2 momentti, 15 §, 16 §:n 3 momentti, 17 §, 18 §:n 1 ja 
3 momentti, 19 §, 26 §, 30 §, 31 § ja 33 § sekä 

lisätään 16 §:ään uusi 4 momentti ja lakiin uusi 19 a § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

6 § 
Milloin Suomen vesialueelia alus uppoaa, jou

tuu karille, saa vuodon tai konevian taikka muu
toin joutuu tilaan, johon liittyy vesien pilaantu
misen vaara, merenkulkuhallitus voi määrätä ryh
dyttäväksi aluksen ja sen lastin osalta pelastus- tai 
muihin toimenpiteisiin, jotka se katsoo välttä
mättömiksi vesien pilaantumisen ehkäisemiseksi 
tai rajoittamiseksi. Ennen toimenpiteisiin ryhty
mistä merenkulkuhallituksen tulee neuvotella 
aluksen omistajan ja asianomaisten vakuutuksen
antajien edustajien kanssa, jos se voi tapahtua 
aiheuttamatta haitallista viivytystä. 

12 § 
Aluksista aiheutuvien öljyvahinkojen torjun

nan järjestäminen ja torjuntatoiminnan kehittä
minen kuuluu merenkulkuhallitukselle. Torjun
nan järjestelyn tulee tapahtua yhteistoiminnassa 
maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjun
nasta vastuussa olevien viranomaisten kanssa. 

Kunnan on alueellaan huolehdittava 1 mo
mentissa tarkoitettujen öljyvahinkojen torjunnas
ta sen mukaan kuin tässä laissa säädetään. Kun
nalla on oltava kunnanvaltuuston hyväksymä 
alusöljyvahinkojen torjuntasuunnitelma, jos se 
paikallisiin oloihin nähden ei ole ilmeisen tarpee
tonta, sekä nimetty viranomainen (kunnan 
ö 1 j y n t o r j untaviranoma i ne n ) , joka on 
vastuussa tässä laissa tarkoitettujen öljyvahinko
jen torjunnan järjestämisestä ja johtamisesta kun
nan alueella. Kunnanvaltuuston hyväksymä tor
juntasuunnitelma on alistettava merenkulkuhalli-

Ehdotus 

6 § 
jos Suomen vesialueelia alus uppoaa, joutuu 

karille, saa vuodon tai konevian taikka muutoin 
joutuu tilaan, johon liittyy vesien pilaantumisen 
vaara, ympäristöministeriö voi määrätä ryhdyttä
väksi aluksen ja sen lastin osalta pelastus- tai 
muihin toimenpiteisiin, jotka se katsoo välttä
mättömiksi vesien pilaantumisen ehkäisemiseksi 
tai rajoittamiseksi. Ennen toimenpiteisiin ryhty
mistä ympänstöministeriön on neuvoteltava me
renkulkuhallituksen, aluksen omistajan, toimek
siannon saaneen pelastusyhtiön ja asianomaisten 
vakuutuksenantajien edustajien kanssa, jos se voi 
tapahtua aiheuttamatta haitallista viivytystä. 

12 § 
Aluksista aiheutuvien öljyvahinkojen (alus

öljy vahinko) torjunnan yleinen johto ja ke
hittäminen kuuluu ympänstöminzsteriölle. Vesi
hallituksen ja vesipzinen vesitoimzsto;en on val
vottava ja ohjattava alusöljyvahinko;en torjunnan 
jär;estämzstä sekä osallzstuttava torjuntaan siten 
kuin tässä· lazssa säädetään. 

Kunnan on alueellaan huolehdittava alusöljy
vahinkojen torjunnasta sen mukaan kuin tässä 
laissa säädetään. Kunnalla on sitä varten oltava 
kunnanvaltuuston hyväksymä alusöljyvahinkojen 
rorjuntasuunnitelma, jos se paikallisiin oloihin 
nähden ei ole ilmeisen tarpeetonta, sekä nimetty 
viranomainen, joka on vastuussa torjunnan järjes
tämisestä ja johtamisesta kunnan alueella. Kunta 
voi sopia alusöljyvahinko;en torjunnasta yhteis
toiminnassa toisen kunnan tai 14 §:ssä tarkoite
tun sataman, laitoksen tai telakan omistajan 
kanssa. 



1985 vp. - HE n:o 3 13 

Voimassa oleva laki 

tuksen vahvistettavaksi. Kunta vot sopta edellä 
säädetyn velvollisuuden täyttämisestä yhteistoi
minnassa toisen kunnan tai 14 §:ssä tarkoitetun 
sataman, laitoksen tai telakan omistajan kanssa. 

Kunnalla on oikeus saada valtion varoista kor
vaus vahvistetun alusöljyvahinkojen torjunta
suunnitelman mukaisen kaluston hankkimisesta 
ja sen mukaisen torjuntavalmiuden ylläpidosta 
sekä torjuntahenkilöstön koulutuksesta aiheutu
vista kustannuksista. 

13 § 
Tässä laissa tarkoitettuja öljyvahinkojen torjun

taviranomaisia ovat merenkulkuhallitus, meren
kulkuhallituksen määräämä torjuntatöiden johta
ja sekä kunnan alueella se viranomainen, jonka 
tehtäväksi kunta on määrännyt öljyvahinkojen 
torjunnan johtamisen. 

14 § 

Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa tarkem
pia määräyksiä 1 momentissa mainituista laitteis
ta ja tarvikkeista sekä niiden määristä, ottaen 
huomioon sataman liikenteen ja erityisesti siellä 
käyvien säiliöalusten määrän ja muut öljyvahin
gon vaaraan vaikuttavat seikat, asianomaisen sa
taman, laitoksen tai telakan taloudellisen kanto
kyvyn sekä maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinko
jen torjunnasta johtuvat tarpeet. 

15 § 
Mikäli katsotaan tarpeelliseksi sijoittaa torjun

takalustoa tai -tarvikkeita 14 §:ssä mainittuihin 
kohteisiin enemmän, kuin sataman, laitoksen tai 
telakan omistaja kohtuudella voidaan velvoittaa 
hankkimaan, taikka sijoittaa torjuntakalustoa ta
hi -tarvikkeita muihin kuin edellä mainittuihin 
kohteisiin, merenkulkuhallitus suorittaa hankin
nat valtion tulo- ja menoarviossa myönnetyn 

Ehdotus 

Kunnan alusöljyvahinkojen torjuntasuunnitel
ma on alistettava ympäristöministeriön vahvistet
tavaksi. Ympäristöministeriö voi siirtää torjunta
suunnitelman vahvistamisen asianomaisen vesi
piirin vesitoimiston tehtäväksi. 

Kunnalla on oikeus saada öljysuojarahastosta 
korvaus vahvistetun alusöljyvahinkojen torjunta
suunnitelman mukaisen kaluston hankkimisesta 
ja sen mukaisen torjuntavalmiuden ylläpidosta 
sekä torjuntahenkilöstön koulutuksesta aiheutu
vista kustannuksista siten kuin öljysuojarahastosta 
annetussa laissa (379174) on säädetty. 

13 § 
Tässä laissa tarkoitettuja öljyvahinkojen torjun

taviranomaisia ovat: 
1) ympäristöministen·ö, 
2) ympäristöministeriön 19 §:n 1 momentin 

nojalla asettama torjuntatöiden johtaja, 
3) vesihallitus, 
4) vesipiirin vesitoimisto sekä 
5) kunnassa kunnan 12 §:n 2 momentin nojal

la nimeämä viranomainen ja alusöljyvahinkojen 
torjuntasuunnitelman mukainen torjuntatöiden 
johtaja. 

14 § 

Ympänstöministeriö antaa tarkempia määräyk
siä 1 momentissa mainituista laitteista ja tarvik
keista sekä niiden määristä, ottaen huomioon 
sataman liikenteen ja erityisesti siellä käyvien 
säiliöalusten määrän ja muut öljyvahingon vaa
raan vaikuttavat seikat, asianomaisen sataman, 
laitoksen tai telakan taloudellisen kantokyvyn 
sekä maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen tor
junnasta johtuvat tarpeet. 

15 § 
Mikäli katsotaan tarpeelliseksi sijoittaa torjun

takalustoa tai -tarvikkeita 14 §:ssä mainittuihin 
kohteisiin enemmän kuin sataman, laitoksen tai 
telakan omistaja kohtuudella voidaan velvoittaa 
hankkimaan taikka sijoittaa torjuntakalustoa tahi 
-tarvikkeita muihin kuin edellä mainittuihin 
kohteisiin, ympänstöminzsten·ö suorittaa hankin
nan valtion puolesta. Hankinnasta aiheutuvat 
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Voimassa oleva laki 

määrärahan puitteissa. Milloin näin hankittua 
kalustoa tai tarvikkeita luovutetaan muun valtion 
viranomaisen, kunnan tai 14 §:ssä tarkoitetun 
sataman, laitoksen taikka telakan omistajan hal
lintaan, tämä on velvollinen huolehtimaan mi'
den säzlyttämisestä sekä siitä, että niitä voidaan 
tarvittaessa käyttää' öljysuojatoimintaan. 

16 § 

Tarkemmat määräykset 1 ja 2 momentissa 
tarkoitetuista laitteista antaa kauppa- ja teolli
suusministeriö asianomaisia viranomaisia kuultu
aan. 

17 § 
Merenkulkuhallitus voi antaa määräyksiä sata

man tai 14 §:ssä tarkoitetun laitoksen taikka 
telakan omistajan velvollisuudesta ryhtyä säiliö
alusten osalta öljyvahinkojen ehkäisemiseksi en
nakkotoimenpiteisiin, kuten eristyspuomien aset
tamiseen ja vartioinoin järjestämiseen. 

18 § 
Jos öljyä on päässyt aluksesta veteen tai öljy

vuodon vaara aluksen karilleajon tai konevian 
taikka muun merivahingon takia on uhkaamassa, 
aluksen päällikön, tai jos kysymys on 14 §:ssä 
tarkoitetun sataman, laitoksen tai telakan aluees
ta, tämän omistajan tulee ilmoittaa öljyvahingos
ta tai sen uhasta välittömästi öljyvahinkojen tor
juntaviranomaiselle taikka poliisille sekä ryhtyä 
sellaisiin välittömiin torjuntatoimenpiteisiin, joi
ta häneltä kohtuudella voidaan vaatia. Öljyva
hinkojen torjuntaviranomaisten tulee kiireellisesti 
ryhtyä vahinkojen torjumiseksi tai rajoittamiseksi 
kaikkiin sellaisiin tarpeellisiin toimenpiteisiin, 
joista aiheutuvat kustannukset tai vahingot eivät 
ole ilmeisessä epäsuhteessa uhattuina oleviin ta
loudellisiin ja muihin arvoihin. 

Kunnalla on oikeus saada valtion varoista kor
vaus 1 momentin mukaisesti suorittamistaan tor-

Ehdotus 

kustannukset voidaan korvata öljysuojarahastosta 
siten kuin öljysuojarahastosta annetussa laissa on 
säädetty. 

Hankitun torjuntakaluston ja -tarvikkeet ym
päristöministeriö voi luovuttaa merenkulkuhalli
tuksen, rajavartiolaitoksen tai muun valtion vi
ranomaisen, kunnan tai 14 §:ssä tarkoitetun 
sataman, laitoksen tazkka telakan omistajan hal
lintaan. Tämä on velvollinen huolehtimaan tor
juntakaluston ja -tarvikkeiden sätlyttämisestä, 
huollosta sekä' sti'tå', että' mitä' voidaan tarvittaessa 
viivytyksettä käyttää öljyvahinkojen torjuntaan. 

16 § 

Tarkemmat määräykset 1 ja 2 momentissa 
tarkoitetuista laitteista antaa ympäristöministeriö 
asianomaisia viranomaisia kuultuaan. 

Edellä tässä pykälässä tarkoitettujen laitteiden 
hankinnasta aiheutuvat kustannukset voidaan 
korvata öljysuojarahastosta siten kuin öljysuojara
hastosta annetussa laissa on säädetty. 

17 § 
Vesipiirin vesitoimisto voi antaa määräyksiä 

14 §:ssä tarkoitetun sataman, laitoksen taikka 
telakan omistajan velvollisuudesta ryhtyä säiliö
alusten osalta öljyvahinkojen ehkäisemiseksi 
ennakkotoimenpiteisiin, kuten rajoituspuomien 
asettamiseen ja vartioinoin järjestämiseen. 

18 § 
Jos öljyä on päässyt aluksesta veteen tai öljy

vuodon vaara aluksen karilleajon tai konevian 
taikka muun merivahingon takia on uhkaamassa, 
aluksen päällikön tai, jos kysymys on 14 §:ssä 
tarkoitetun sataman, laitoksen tai telakan aluees
ta, tämän omistajan tulee ilmoittaa öljyvahingos
ta tai sen uhasta välittömästi öljyvahinkojen tor
juntaviranomaiselle, luotsiasemalle, merivartios
tolle, palokunnalle tai poliisille sekä ryhtyä sellai
siin välittömiin torjuntatoimenpiteisiin, joita hä
neltä kohtuudella voidaan vaatia. Öljyvahinkojen 
torjuntaviranomaisten tulee kiireellisesti ryhtyä 
vahinkojen torjumiseksi tai rajoittamiseksi kaik
kiin sellaisiin tarpeellisiin toimenpiteisiin, joista 
aiheutuvat kustannukset tai vahingot eivät ole 
ilmeisessä epäsuhteessa uhattuina oleviin talou
dellisiin ja muihin arvoihin. 

Torjuntatoimenpiteisiin osallistuneilla on oi
keus saada öljysuojarahastosta korvausta 1 mo-
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Voimassa oleva laki 

juntatoimenpiteistä aiheutuneista kustannuksis
ta. 

19 § 
Milloin öljyvahinko on sattunut tai sen vaara 

on uhkaamassa aavalla selällä tahi usean kunnan 
alueella taikka milloin öljyvahinko tai sen vaara 
on niin suuri, ettei kuntaa kohtuudella voida 
vaatia yksin huolehtimaan torjuntatöistä, meren
kulkuhallituksen on määrättävä öljyvahingon tor
junnan suorittamisesta asettamalla torjuntatöiden 
johtaja ja tämän käyttöön tarpeellinen henkilös
tö, kalusto ja tarvikkeet. Tällaisessa tapauksessa 
kunta on velvollinen alueensa ulkopuolellakin 
merenkulkuhallituksen osoituksen mukaan aset
tamaan torjuntakalustonsa ja -tarvikkeensa sekä 
niiden käyttöön tarvittavaa henkilöstöä torjunta
työn johtajan käytettäväksi. Edellä 14 §:ssä tar
koitetun sataman, laitoksen tai telakan omistajan 
vastaavasta velvollisuudesta on voimassa, mitä 18 
§:n 2 momentissa on säädetty. 

Siltä osin kuin torjuntatoimia suon.tetaan aa
valla selällä tai toisen kunnan alueen suojelemi
seksi taikka, mzlloin kysymys on 14 §:ssä tarkoi
tetusta satamasta, laitoksesta tai telakasta, muu
alla kuin sen omalla alueella tai sen välittömässä 
läheisyydessä, suon"ttaa valtio edellä tarkoitetusta 
määräyksestä annetusta torjunta-avusta täyden 
korvauksen. 

Ehdotus 

menti~ . mukaisesti suorittamistaan torjuntatoi
menpttetstä aiheutuneista kustannuksista siten 
kuin öljysuojarahastosta annetussa laissa on sää
detty. 

19 § 
jos alusöljyvahinko on sattunut tai sen vaara 

on uhkaamassa aavalla selällä tahi usean kunnan 
alueella taikka milloin öljyvahinko tai sen vaara 
on niin suuri, ettei kuntaa kohtuudella voida 
v~a~~a yk_sin ~uolehtimaan torjuntatöistä, ympä
:zstomtnzster:on ~n määrättävä öljyvahingon tor
!unn~n ~uonttamtsesta asettamalla torjuntatöiden 
JohtaJa Ja tämän käyttöön tarpeellinen henkilös
tö, kal~sto ja tarvikkeet. Tällaisessa tapauksessa 
kunta Ja 14 §:ssä tarkoitettu sataman laitoksen 
tai telakan omistaja ovat velvollisia al~eensa ul
ko~-~~lellaki_? as~ttamaan torjuntatöiden johtajan 
maara:;_~sesta torJuntakalustonsa ja -tarvikkeensa 
sekä n11den käyttöön tarvittavaa henkilöstöä tor
juntatöiden johtajan käytettäväksi. 

Vesihallit~ksen ja vesipzin{m vesitoimistojen 
o~ kuolehd~ttava ölj:;_vahingon torjuntaan liitty
vasta rantoJen puhdzstuksesta yhteistoiminnassa 
asianomaisten kuntien kanssa. 

_T_~rjunta-apua antanezlla ja torjuntatoimenpi
t~m:n osal(zstu~ezlla r:n. oike~s saada tässä pykä
lassa tarkoztetuzsta tozmzsta azheutuneista kustan
nuksista korvaus öljysuojarahastosta siten kuin 
öljysuojarahastosta annetussa laissa on säädetty. 

.. 19 a § 
f!ljyvakingon ~orjumiseksi on öljyvahinkojen 

toryuntavzranomazsella oikeus ottaa tzlapäisesti 
k~ytt~?n ta~pe~llisia ~iestintä- ja kuljetusvälinei
ta, tyokonez~a Ja -välzneitä sekä lastaukseen, pur
kaukseen taz väliaikaiseen varastoimiseen tarvitta
via tzlojf! ja paikk~ja. Öljyvahinkojen toryuntavi
r~~omazsel(a on lzsäksi oikeus nousta maihin ja 
lzzkkua tozsen alueella, rajoittaa veszltikennettä 
se~ä ry~tyä muihin sellaisiin öljyvahingon toryu
mzseksz tarpeelliszin toimzin. 
An~etusta toryunta-avus~a ja vahingosta, joka 

on azheutunut 1 momentzssa tarkoitetuista toi
mista, asianomaisella on ozkeus saada korvaus 
öljysuojaraha~tosta siten kuin öljysuojarahastosta 
annetussa lazssa on säädetty. 
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Voimassa oleva laki 

26 § 
Käymäläjäteveden ja kiinteän jätteen vastaan

ottamiseksi sataman tulee järjestää sitä käyttävien 
alusten tarvetta vastaavat laitteet, joiden tulee 
soveltua jätehuoltolain 24 §:n mukaisten kunnal
listen jätehuoltomääräysten mukaiseen jätehuol
toon. Tarkemmat määräykset näistä laitteista 
antaa kauppa- ja teollisuusministeriö asianomai
sia viranomaisia kuultuaan. 

30 § 
Tämän lain sekä sen nojalla annettujen sään

nösten ja määräysten noudattamista valvoo me
renkulkuhallitus. 

31 § 
Poliisi, puolustusvoimat, rajavartiolaitos, lää

ninhallitus, tullilaitos, vesihallinto, tie- ja vesira
kennuslaitos sekä merentutkimuslaitos ovat toi
mialansa osalta velvollisia osallistumaan valvon
taan sekä antamaan merenkulkuhallitukselle sen 
tarvitsemaa virka-apua tässä laissa tarkoitetuissa 
asioissa. Virka-avun pyytämisessä ja antamisessa 
noudatettavasta menettelystä voi valtioneuvosto 
antaa tarkempia määräyksiä. 

33 § 
Merenkulkuhallituksen 4 ja 6 §:n sekä 19 §:n 1 

momentin nojalla tekemiin päätöksiin ei voida 
hakea muutosta. 

Ehdotus 

26 § 
Käymäläjäteveden ja kiinteän jätteen vastaan

ottamiseksi sataman tulee järjestää sitä käyttävien 
alusten tarvetta vastaavat laitteet, joiden tulee 
soveltua jätehuoltolain 24 § :ssä tarkoitettujen 
kunnallisten jätehuoltomääräysten mukaiseen jä
tehuoltoon. Tarkemmat määräykset näistä lait
teista antaa ympäristöministeriö asianomaisia vi
ranomaisia kuultuaan. 

30 § 
Tämän lain ja sen nojalla annettujen säännös

ten ja määräysten noudattamista valvovat ympä
nstöministeriö, vesihallitus ja merenkulkuhallitus 
kukin omalla toimia/allaan. 

31 § 
Tässä laissa tarkoitetuissa asioissa ovat poliisi, 

puolustusvoimat, rajavartiolaitos, lääninhallitus, 
tullilaitos, tie- ja vesirakennuslaitos ja merentut
kimuslaitos toimialansa osalta velvollisia osallistu
maan valvontaan ja antamaan pyydettäessä· tar
peellista virka-apua merenkulkuhallitukselle ja 
öljyvahinkojen torjuntaviranomaiszlle. Merenkul
kuhallitus on vastaavasti velvollinen antamaan 
virka-apua öljyvahinkojen torjuntaviranomaisille. 
jos öljyvahingon torjuminen sitä vaatti", on mai
nittujen viranomaisten ryhdyttävä pz.kaisesti tor
juntavalmiutensa mukaisiin tarpeellisiin toimiin 
jo ennen kuin pyyntö virka-avusta on tehty. 
Virka-avun pyytämisessä ja antamisessa noudatet
tavasta menettelystä sekä viranomaisten välisestä' 
yhtezstoiminnasta voi valtioneuvosto antaa tar
kempia määräyksiä. 

33 § 
Merenkulkuhallituksen 4 §:n ja ympäristömi

nisteriön 6 §:n ja 19 §:n 1 momentin nojalla 
tekemiin päätöksiin ei saa hakea muutosta valz't
tamalla. 

Tämä· laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päi'vänä 



1985 vp. - HE n:o 3 17 

2 . 

Laki 
maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta 
24 päivänä toukokuuta 1974 annetun lain (378/74) 5 §:n 1 ja 4 momentti, 7 §:n 3 momentti ja 8 §:n 
3 momentti näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki 

5 § 
Tässä laissa tarkoitettujen öljyvahinkojen tor

junnan yleinen johto, kehittäminen ja valvonta 
kuuluu vesihallitukselle. Sen alaisen piirihallin
non on taimialueellaan valvottava ja ohjattava 
öljyvahinkojen torjunnan järjestämistä sekä tar
vittaessa osallistuttava öljyvahinkojen torjuntaan. 

Ktinnalla on oikeus saada valtion varoista kor
vaus vahvistetun öljyvahinkojen torjuntasuunni
telman mukaisen kaluston hankkimisesta ja sen 
mukaisen torjuntavalmiuden ylläpidosta sekä tor
juntahenkilöstön koulutuksesta aiheutuvista kus
tannuksista. 

7 § 

Kunnalla on oikeus saada valtion varoista kor
vaus edellä 1 momentin mukaisesti suorittamis
taan torjuntatoimenpiteistä aiheutuneista kustan
nuksista. 

8 § 

Annetusta torjunta-avusta sekä vahingosta, jo
ka on aiheutunut 2 momentissa tarkoitetuista 
toimenpiteistä, asianomaisella on oikeus saada 
täysi korvaus valtion varoista. Korvausta ei kui
tenkaan suoriteta sille, joka on vahingon aiheut
tanut tai jonka hallussa vahingon tai vahingon 
vaaran aiheuttanut ölj'y on ollut tai jonka toimek
siannosta öljyä on kuljetettu. 

3 168301381T 

Ehdotus 

5 § 
Tässä laissa tarkoitettujen öljyvahinkojen tor

junnan yleinen johto ja kehittäminen kuuluu 
ympäristöministeriölle. Vesihallituksen ja vesipii
nen vesitoimistojen on valvottava ja ohjattava 
öljyvahinkojen torjunnan järjestämistä. Vesipiin'n 
vesitoimiston on tarvittaessa osallistuttava öljyva
hinkojen torjuntaan. 

Kunnalla on oikeus saada öljysuojarahastosta 
korvaus vahvistetun öljyvahinkojen torjuntasuun
nitelman mukaisen kaluston hankkimisesta ja sen 
mukaisen torjuntavalmiuden ylläpidosta sekä tor
juntahenkilöstön koulutuksesta aiheutuvista kus
tannuksista siten kuin öljysuojarahastosta anne
tussa laissa (379174) on säädetty. 

7 § 

Torjuntatoimenpiteisiin osallistunezlla on oi
keus saada öljysuojarahastosta korvaus edellä 1 
momentin mukaisesti suorittamistaan torjunta
toimenpiteistä aiheutuneista kustannuksista siten 
kuin öljysuojarahastosta annetussa laissa on sää
detty. 

8 § 

Annetusta torjunta-avusta sekä vahingosta, jo
ka on aiheutunut 2 momentissa tarkoitetuista 
toimenpiteistä, asianomaisella on oikeus saada 
korvaus öljysuojarahastosta siten kuin öljysuojara
hastosta annetussa laissa on säädetty. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 




