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Hallituksen esitys Eduskunnalle öljysuojarahastoa koskevan 
lainsäädännön muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä öljysuojamaksu ehdotetaan ko
rotettavaksi kahdesta markasta kahteen mark
kaan kahteenkymmeneen penniin jokaiselta 
täydeltä öljytonnilta. Lisäksi öljysuojamaksu 
ehdotetaan perittäväksi kaksinkertaisena sellai
sesta öljystä, joka kuljetetaan säiliöaluksella, 
jolla ei ole kaksoispohjaa. Maksun porrastuk
sella pyritään edistämään öljyn kuljetusta sel
laisilla säiliöaluksilla, joiden aiheuttama öljy
vahinkoriski on tavanomaista pienempi. 

Öljysuojarahaston pääomarajoja ehdotetaan 
korotettavaksi niin, että rahaston pääoman 
yläraja nostetaan nykyisestä kymmenestä mil
joonasta markasta kahteenkymmeneen miljoo
naan markkaan ja alaraja nykyisestä viidestä 
miljoonasta markasta kymmeneen miljoonaan 
markkaan. 

Öljysuojarahaston johtokunnan mahdolli
suuksia vaikuttaa kuntien suurehkoihin öljyn
torjuntakaluston hankintoihin ehdotetaan pa
rannettavaksi. Rahastosta jälkikäteen saatavan 
korvauksen edellytyksenä olisi kustannuksil
taan yli 500 000 markan hankinnassa se, että 
rahaston johtokunta olisi ennalta hyväksynyt 
kyseisen hankinnan. Tätä tarkoittava muutos 
esitetään tehtäväksi öljysuojarahastosta anne
tun lain lisäksi myös kuntien öljyvahinkojen 
torjuntasuunnitelman laatimista ja hyväksy
mistä koskeviin säännöksiin laissa aluksista 
aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemises
tä ja laissa maa-alueilla tapahtuvien öljyvahin
kojen torjunnasta. 

Muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan 
vuoden 1990 alusta. Esitys liittyy valtion vuo
den 1990 tulo- ja menoarvioesitykseen. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Öljysuojamaksun korotus ja 
pääomarajojen tarkistaminen 

1.1. Nykyinen tilanne 

Öljyvahinkojen ja niiden torjuntakustannus
ten korvaamista varten on valtion tulo- ja 
menoarvion ulkopuolella öljysuojarahasto. Sii
tä on säädetty lailla (379/74). Öljysuojarahasto 
on ympäristöministeriön hoidossa. Varat öljy
suojarahastoon kerätään perimällä maahan
tuodusta ja Suomen kautta kuljetetusta öljystä 
öljysuojamaksua. Öljysuojarahastosta korva
taan öljyvahinkojen torjuntakustannukset sekä 
öljyvahingoista ulkopuolisille aiheutuneet va
hingot. Rahastosta korvataan myös öljyntor
juntavalmiuden hankkimisesta ja ylläpidosta 
sekä öljyntorjuntakoulutuksesta kunnille ai
heutuvat kustannukset. Lisäksi rahastosta on 
vuodesta 1985 voitu korvata valtiolle öljyntor-
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juntakaluston ja -tarvikkeiden hankinnasta ai
heutuvat kustannukset. 

Öljysuojamaksu on vuoden 1985 alusta läh
tien ollut kaksi markkaa jokaiselta täydeltä 
tonnilta. Öljysuojamaksu oli vuonna 1974 alun 
perin 10 penniä tonnilta. Maksua korotettiin 
15 penniin vuonna 1980, 20 penniin vuonna 
1982 ja yhteen markkaan vuonna 1983. Viimei
sen korotuksen jälkeen eli vuoden 1985 alusta 
lukien yleinen kustannustaso on noussut lähes 
20 OJo. 

Öljysuojarahastosta annetun lain 3 §:n mu
kaan rahaston pääoman yläraja on 10 miljoo
naa markkaa. Öljysuojamaksun periminen lo
petetaan pääoman noustua tuohon summaan. 
Periminen aloitetaan uudelleen vasta rahaston 
pääoman pienennyttyä alle 5 miljoonan mar
kan. Pääomarajoja ei ole muutettu lain voi
maantulon jälkeen. Rahaston pääoma on vain 
kerran ylittänyt 10 miljoonan markan rajan. 
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1.2. Öljysuojarahaston taloudellinen tila 

Raakaöljyn ja öljytuotteiden tuonnin määrä 
on usean vuoden ajan ollut noin kymmenen 
miljoonaa tonnia eikä kotimaisessa öljynkulu
tuksessa ole ennakoitavissa suuria muutoksia. 
Öljytuotteita kuljetettiin Suomen alueen kautta 
vuonna 1987 noin 3,5 miljoonaa tonnia. Kaut
takulkukuljetukset ovat lisääntyneet vuosittain 
jonkin verran. Öljysuojamaksun tuotto on ol
lut 27-30 miljoonaa markkaa vuodessa. 

Öljysuojarahaston pääoma oli vuoden 1985 
alussa 15,1 miljoonaa markkaa, johon sisältyy 
myös 6 miljoonan markan laina valtion budje
tista ms. Eiran aiheuttaman öljyvahingon tor
juntakulujen kattamiseen. Rahaston pääoma 
oli 28 päivänä helmikuuta 1989 vain 2,5 mil
joonaa markkaa. Pääoma on parin viime vuo
den ajan ollut 1-3 miljoonaa markkaa ja 
rahastosta on käytännössä maksettu korvauk
sia vain siinä määrin kun rahastoon on kerty
nyt varoja öljysuojamaksutilityksinä. Vuonna 
1988 rahaston maksuvalmius parani tilapäises
ti, kun valtio tilitti rahastoon ms. Eiran aiheut
taman öljyvahingon torjuntakustannuksista 
Helsingin raastuvanoikeuden päätöksellä va
rustamolta saadun 7,0 miljoonan markan kor
vauksen. Öljysuojarahaston menot ovat usean 
viime vuoden ajan olleet jonkin verran tuloja 
suuremmat. 

Öljysuojarahastosta on viime vuosina mak
settu varsinaisia öljyvahinkojen torjuntakus
tannuksia 0,5-3,2 miljoonaa markkaa vuo
dessa ja korvauksia vahingon kärsijöille 
10 000-220 000 markkaa. On huomattava, et
tä helmikuussa 1987 karille ajaneen mt. Anto
nio Gramscin aiheuttaman öljyvahingon tor
juntakustannukset katettiin valtion budjettiva
roin ja valtio perii nämä kustannukset vahin
gon aiheuttajalta ja kansainväliseltä öljyvahin
kojen korvausrahastolta. Kunnille on korvattu 
öljyntorjuntakaluston hankinnan, öljyntorjun
tavalmiuden ylläpidon ja öljyntorjuntakoulu
tuksen kustannuksia 10-25 miljoonaa mark
kaa vuodessa. Käsittelyä odottavia kuntien 
korvaushakemuksia on jatkuvasti ollut yli 10 
miljoonan markan arvosta. Rahaston johto
kunta on viime vuosina pystynyt oleellisesti 
lyhentämään hakemusten käsittelyaikaa. 

Valtion mahdollisuus saada korvausta öljyn
torjuntakaluston ja -materiaalin hankintakus
tannuksiin on lisännyt rahaston menoja. Öljy
suojarahastosta on vuonna 1986 myönnetty 
valtiolle korvausta alushankintojen kustannuk
sista 10,8 miljoonaa markkaa ja vuonna 1988 
korvausta vuosien 1985 ja 1986 kalustohankin
noista yhteensä 21,4 miljoonaa markkaa, josta 
kuitenkin 1,9 miljoonaa markkaa maksettiin 
vasta kevättalvella 1989 johtuen rahaston hei
kosta maksuvalmiudesta. 

Öljysuojarahaston tulot ja menot vuosina 1985-1988 (miljoonaa markkaa) 

1985 1986 1987 1988 
Tulot 
Öljysuojamaksut 15,8 1 27,6 27,8 29,0 ................................. 
Rahastoon takaisin perityt torjuntakustannukset 7,0 
Lakisääteiset menot 
Korvaukset torjuntatehtävistä .................... 1,0 3,2 3,2 0,5 
Korvaukset vahinkoa kärsineille .................. 0,02 0,02 0,22 0,01 
Korvaukset kunnille torjuntakaluston hankinnas-

ta ja torjuntavalmiuden ylläpidosta ............ 14,1 18,9 25,6 9,5 
Siirto tulo- ja menoarvioon ....................... 6,0 2 

Muut menot ...................................... 0,1 0,2 0,4 0,3 
Harkinnanvaraiset korvaukset 
Korvaukset valtiolle öljyntorjuntakaluston ja -tar-

vikkeiden hankinnasta ......................... 10,8 21,4 3 

Menot yhteensä ................................... 21,2 33,1 29,4 31,7 
Ylijäämä/alijäämä ................................ -5,4 -5,5 -1,6 +4,3 
1
) Öljysuojamaksua ei peritty 1.3. ja 30.6.1985 välisenä aikana, koska rahaston pääoma oli ylittänyt kymmenen 

miljoonaa markkaa. 
2

) Vuoden 1984 III lisämenoarviossa myönnetyn, ms. Eiran aiheuttaman öljyvahingon torjuntakustannusten 
kattamiseen tarkoitetun lainan takaisinmaksu. 

3
) Rahaston maksuvaikeuksien johdosta summasta maksamatta 31.12.1988 vielä 1,9 miljoonaa markkaa. 
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1.3. Arvio rahaston menokehityksestä 

Suomessa on 1980-luvulla tapahtunut vaka
vahko alusöljyvahinko keskimäärin joka kol
mas vuosi, joten rahaston maksettavaksi tullee 
lähivuosina tällaisen öljyvahingon torjuntakus
tannuksia ja vahingonkorvauksia. Torjunta
kustannusten kehitystä koskevassa arviossa ei 
ole otettu huomioon mahdollisesti tapahtuvien 
todella suurten öljyvahinkojen kustannuksia. 
Kansallista öljysuojarahastoa ei käytetty edelli
sen suuren, mt. Antonio Gramscin aiheutta
man öljyvahingon torjuntakustannusten katta
miseen, koska rahastossa ei ollut varoja niin 
suuriin ennalta-arvaamattomiin kustannuksiin. 
Varat torjuntakustannusten kattamiseen osoi
tettiin valtion tulo- ja menoarviosta. 

Kuntien torjuntakaluston tulevat hankinta
kustannukset voidaan arvioida kuntien vahvis
tettujen öljyvahinkojen torjuntasuunnitelmien 
perusteella yhteensä noin 125 miljoonaksi mar
kaksi. Vesi- ja ympäristöhallitus on viime vuo
den aikana vahvistanut kahdeksan rannikko
kunnan öljyvahinkojen torjuntasuunnitelmaan 
sellaisen muutoksen, että kunta hankkii uuden
aikaisen noin 2,5-3,0 miljoonaa markkaa 
maksavan öljynkeräysveneen. Vastaava vene
hankinta on vireillä myös neljässä muussa 
kunnassa. Näiden torjunta-alushankintojen 
kustannukset sisältyvät edellä esitettyyn koko
naiskustannusarvioon. Vahvistetun torjunta
suunnitelman mukaisen kaluston hankintakus
tannuksiin kunnalla on oikeus saada öljyntor
junnan käyttöasteen mukainen täysi korvaus 
öljysuojarahastosta. Kuntien öljyntorjunta
aluksille on yleensä vahvistettu 50-95 OJo :n 
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kä~ttöaste. !<untien kalustohankinnoista ja 
tof]untavalmmden ylläpidosta aiheutuvat me
not ovat vuosina 1989-1994 siten keskimäärin 
21,5 miljoonaa markkaa vuodessa. 

Valtion öljyntorjuntakaluston hankintakus
t~n~u~s~t lä?ivuosin_a voidaan arvioida ympä
nstommistenön hallmnonalan toiminta- ja ta
loussuunnitelmasta vuosille 1990-1994 ja val
tion vuosien 198?. ja 1990 tulo- ja menoarvioi
den perusteella. Oljysuojarahasto on 26 päivä
nä kesäkuuta 1989 myöntänyt valtiolle vuoden 
1987 hankinnoista 22,5 miljoonan markan kor
vauksen. Lisäksi valtio hankki mt. Antonio 
<?.~amscin aiheuttaman öljyvahingon torjunta
to~~en yhteydessä uutta torjuntakalustoa yli 10 
milJoonan markan arvosta ja ainakin osalle 
näistä hankintakustannuksista haetaan kor
vausta kansalliselta öljysuojarahastolta. Lähi
vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmaan sisäl
tyy muun muassa öljyntorjunta-alus Hylkeen 
?erusk<?rjaus, ainakin yhden uuden öljyntor
J~nta- Ja ."äylänhoitoaluksen, kolmen jääoloi
hin tarkoitetun öljynkeräyslaitteen sekä öljy
päästöjen kaukohavaitsemiseen tarkoitettujen 
val~ontalaitteid~n hankkiminen. Lisäksi öljy
suoJarahaston JOhtokunta on ennakkolausun
nossaan ilmoittanut korvaavansa Ahvenan
maan maakuntahallitukselle öljyntorjunta
aluksen ha~kintakustannuksista 4,5 miljoonaa 
markkaa. Oljysuojarahaston käsiteltäväksi tu
lee siten vuoteen 1995 mennessä valtion ja 
maakuntahallituksen korvaushakemuksia yh
teensä noin 80 miljoonan markan edestä eli 
keskimäärin noin 13,5 miljoonan markan 
edestä vuodessa. 

Arvio rahastosta maksettavista korvauksista vuosina 1989-1994 (miljoonina markkoina) 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 
Lakisääteiset menot 
Korvaukset torjuntatehtävistä ............ 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
Korvaukset vahinkoa kärsineille .......... 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Korvaukset kunnille torjuntakaluston 

hankinnasta ja torjuntavalmiuden yllä-
pidosta ................................ 26,5 29,5 25,5 18,5 15,0 13,0 

Muut menot .............................. 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
Harkinnanvaraiset korvaukset 
Korvaukset kunnille laivojen öljyjätteiden 

vastaanottolaitteiden ja öljyntorjunta-
varastojen rakentamisesta ............. 0,5 1,5 1,5 1,5 1,0 1,0 

Korvaukset valtiolle öljyntorjuntakalus-
ton ja -tarvikkeiden hankinnasta1 

•••••• 22,8 20,5 10,5 8,5 9,0 10,0 
Menot yhteensä .......................... 53,2 54,9 40,9 31,9 28,4 27,4 

1) ~isältää myös korvauksen Ahvenanmaan maakuntahallitukselle öljyntorjunta-aluksen hankintakustannuk
Sista 
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Nykyisen öljysuojamaksun tuotto (27-30 
milj .mk/vuosi) on siten selvästi liian pieni, 
jotta öljysuojarahastosta voitaisiin suorittaa 
kaikki haettavat korvaukset, eikä se ilmeisesti 
eräinä lähivuosina kata edes rahaston lakisää
teisten menojen määrää. Vajaus on erityisen 
suuri seuraavien kolmen vuoden aikana. 

Öljysuojarahaston johtokunnalla on nykyi
sen lainsäädännön perusteella varsin huonot 
mahdollisuudet vaikuttaa ennakolta tulevaan 
menokehitykseensä. Öljyvahinkojen torjuntaa 
koskevien lakien mukaan kunnalla on oikeus 
saada öljysuojarahastosta korvaus vahvistetun 
öljyvahinkojen torjuntasuunnitelman mukai
sen kaluston hankinnasta ja sen mukaisen tor
juntavalmiuden ylläpidosta sekä torjuntahenki
löstön koulutuksesta aiheutuvista kustannuk
sista siten kuin öljysuojarahastosta annetussa 
laissa on säädetty. Kunnanvaltuuston hyväksy
mä öljyvahinkojen torjuntasuunnitelma aliste
taan vesi- ja ympäristöpiirin vahvistettavaksi. 
Mikäli suunnitelmaan sisältyvän torjuntakalus
ton hankintakustannukset ylittävät 1 miljoona 
markkaa, vahvistaa suunnitelman kuitenkin 
vesi- ja ympäristöhallitus. Vahvistetut suunni
telmat ja suunnitelmien muutokset on lähetet
tävä tiedoksi muiden ohella öljysuojarahaston 
johtokunnalle. Nykyisen, vuodesta 1988 voi
massa olleen järjestelmän puitteissa öljysuoja
rahaston johtokunta saa näin ollen jälkikäteen 
tiedoksi vahvistetut suunnitelmat ja niiden 
avulla se voi arvioida tulevaa menokehitystään 
mutta ei voi itse siihen vaikuttaa. 

Vain osa kunnista käyttää öljysuojarahastos
ta annetun asetuksen (828/85) 8 § :n 4 momen
tin tarjoamaa mahdollisuutta saada rahaston 
johtokunnalta ennakkopäätös korvauksen 
myöntämisestä. Viime aikoina kunnat ovat 
pyytäneet ennakkopäätöksiä lähinnä sellaisissa 
tapauksissa, joissa on epäselvää onko kyseessä 
rahastosta korvattava hanke tai hankinta. Täl
laisia ovat olleet muun muassa korvauksen 
saaminen kaatopaikkojen yhteyteen rakennet
tavien öljyntorjuntajätteen vastaanottoaltaiden 
tai venevajojen ja öljyntorjuntakalustovarasto
jen rakentamiskustannuksiin. 

Öljysuojarahaston johtokunnan käsiteltä
väksi on vuosina 1988 ja 1989 jätetty 17 
sellaista kunnan korvausanomusta, johon on 
sisältynyt yli 500 000 markan kalustohankinta. 
Vastaavana aikana vesi- ja ympäristöhallitus 
on vahvistanut kahdeksan kunnan öljyvahin
kojen torjuntasuunnitelmaan sellaisen muutok
sen, jonka kustannusvaikutus on yli 1 miljoo-

naa markkaa. Muutokset koskevat -etupäässä 
uusien öljynkeräysveneiden hankintoja. 

1.4. Rahaston pääomarajat 

Öljysuojarahaston pääoma on usean vuoden 
ajan ollut vain 1-3 miljoonaa markkaa ja 
rahaston johtokunnan käsittelemät isohkot 
korvaushakemukset ja myönnettyjen suurten 
korvausten maksatus on ollut ajoitettava tar
koin öljysuojamaksujen tuloutusten mukaan. 
Toisaalta yhdessä erässä rahastoon tuloutettu 7 
miljoonan markan korvaus ms. Eiran aiheutta
masta öljyvahingosta oli vähällä nostaa rahas
ton pääoman niin suureksi, että maksun peri
minen olisi nykyisen lain mukaan pitänyt lo
pettaa muutamaksi kuukaudeksi. Rahaston 
pienen pääoman ja huonon maksuvalmiuden 
vuoksi sitä ei myöskään voitu käyttää mt. 
Antonio Gramscin aiheuttaman öljyvahingon 
torjuntakustannusten kattamiseen. 

Öljysuojarahaston pääomarajojen korotta
minen on osoittautunut välttämättömäksi, sillä 
rahaston pääoman ylärajan tilapäinen ylittymi
nen ei anna todellista kuvaa rahaston taloudel
lisesta tilasta. Rahastosta suoritettavien maksu
jen kokonaissumma saattaa yhden kuukauden 
aikana nousta jopa yli viiden miljoonan mar
kan. On myös huomattava, että rahaston pää
omarajoja ei ole vielä kertaakaan muutettu eli 
ne ovat ajalta, jolloin öljysuojamaksu oli 15 
penniä tonnilta. 

1.5. Öljysuojamaksun ja paaomaraJOJen 
korotuksen valmistelu 

Öljysuojarahaston johtokunta esitti keväällä 
1987 öljysuojamaksun nostamista kolmeen 
markkaan ja rahaston pääomarajojen korotta
mista kaksinkertaisiksi. Ympäristöministeriö 
pyysi esityksen pohjalta laaditusta lainmuutok
sesta lausunnot. Lausunnonantajista sisäasiain
ministeriö, vesi- ja ympäristöhallitus, tullihalli
tus, Suomen kaupunkiliitto, Suomen kunnallis
liitto ja Finlands svenska kommunförbund 
kannattivat öljysuojamaksun korotusesitystä. 
Sen sijaan valtiovarainministeriö, kauppa- ja 
teollisuusministeriö sekä Öljyalan Keskusliitto 
suhtautuivat kielteisesti öljysuojamaksun koro
tukseen. Pääomarajojen korottamista vastusti 
ainoastaan Öljyalan Keskusliitto. Valtiovarain
ministeriö ei pitänyt esitetyn suuruista öljysuo-
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jamaksun korotusta valtion talouspolitiikan 
yleisten periaatteiden mukaisena. Öljyalan Kes
kusliitto on toivonut, että öljysuojamaksun 
korottamisen asemasta selvitettäisiin mahdolli
suudet hillitä valtion ja kuntien öljyntorjunta
menojen kasvua. Valtiovarainministeriö toisti 
kielteisen kantansa marraskuussa 1988 anta
massaan uudessa lausunnossa, jota ympäristö
ministeriö oli pyytänyt jatkettuaan muutoksen 
valmistelua. 

Öljysuojarahaston johtokunta uudisti öljy
suojamaksun ja rahaston pääomarajojen koro
tusesityksensä maaliskuussa 1989, koska johto
kunnan mukaan rahaston odotettavissa olevia 
menoja ei voida kattaa ennakoitavissa olevilla 
tuloilla. 

2. Säiliöalusten rakenteellisen 
turvallisuuden edistäminen 

Mt. Antonio Gramscin Suomenlahdella hel
mikuussa 1987 aiheuttaman öljyvahingon joh
dosta kauppa- ja teollisuusministeriö asetti toi
mikunnan selvittämään, mitkä ovat ympäristö
vahinkojen ennaltaehkäisemiseksi riittävät ja 
asianmukaiset turvallisuusvaatimukset säiliö
aluksille, jotka kuljettavat öljyä Suomen ranni
kon satamiin ja satamista. Toimikunta totesi 
mietinnössään (komiteanmietintö 1987:58), et
tä Suomen ei pitäisi kansallisesti asettaa säiliö
alusten rakenteella kansainvälisistä säännöistä 
poikkeavia vaatimuksia. Sen sijaan voitaisiin 
käyttää taloudellisia ohjauskeinoja, jotta edis
tettäisiin öljyn kuljettamista sellaisilla säiliö
aluksilla, jotka on varustettu kaksoispohjilla. 
Aikaisemmat selvitykset osoittavat, että öljy
vuodon mahdollisuus on tällaisen aluksen ka
rilleajossa tai yhteentörmäyksessä selvästi pie
nempi kuin tavanomaisilla säiliöaluksilla. Toi
mikunta esitti aluksilta perittävän väylämaksun 
porrastamista. 

Kauppa- ja teollisuusministeriö pyysi meren
kulun neuvottelukunnan yhteydessä toiminutta 
merenkulkumaksutyöryhmää arvioimaan säi
liöalusten turvallisuustoimikunnan esittämän 
väylämaksun porrastamisen vaikutuksia. Me
renkulkumaksutyöryhmä ei pitänyt väylämak
sun porrastamista tarkoituksenmukaisena 
muun muassa siitä syystä, että alukselta ei 
peritä väylämaksua enää kymmenennen sama
na vuonna tapahtuvan satamassakäynnin jäl
keen. Työryhmä esitti sen sijaan öljysuojamak
sun porrastamista kaksoispohjalla varustettu-

jen säiliöalusten käytön edistämiseksi siten, 
että öljysuojamaksu olisi ollut 1 markkaa ton
nilta kaksoispohjalla varustetuilla säiliöaluksil
la kuljetettavasta öljystä ja 3,50 markkaa 
muusta öljystä. 

Kauppa- ja teollisuusministeriö pyysi lausun
not sekä säiliöalusten turvallisuustoimikunnan 
että merenkulkumaksutyöryhmän ehdotuksista 
useilta eri viranomaisilta ja muilta tahoilta. 
Useimmat lausunnonantajat, kuten ulkoasiain
ministeriö, ympäristöministeriö, merenkulku
hallitus, vesi- ja ympäristöhallitus, tie- ja vesi
rakennushallitus, Suomen Varustamoyhdistys, 
Ålands Redarförening, Suomen Laivanpäällys
töliitto, Suomen Merimies-Unioni, Luotsiliitto 
ja Öljyalan Keskusliitto käsittelivät säiliöalus
ten turvallisuustoimikunnan mietinnöstä anta
massaan lausunnossa myös ehdotusta kaksois
pohjan käyttöönottoa edistävistä taloudellisista 
keinoista. Toimikunnan ehdotuksia pidettiin 
yleensä kannatettavina. Osa lausunnonantajis
ta piti kuitenkin öljysuojamaksun porrastamis
ta parempana kuin toimikunnan ensisijaisena 
toimena ehdottamaa väylämaksun porrasta
mista. Merenkulkumaksutyöryhmä 1988:n 
mietinnöstä annetuissa lausunnoissa ei juuri
kaan käsitelty työryhmän esitystä siitä, että 
kaksoispohjalla varustettujen säiliöalusten 
käyttöä edistettäisiin öljysuojamaksua porras
tamalla. 

3. Asian valmistelu 

Öljysuojamaksun korotuksen, rahaston pää
omarajojen korottamisen sekä säiliöalusten ra
kenteellisen turvallisuuden edistämisen aikai
sempia valmisteluvaiheita on käsitelty edellä 
kohdassa 1.5. ja 2. 

Ympäristöministeriö varasi 29 päivänä tou
kokuuta 1989 kauppa- ja teollisuusministeriöl
le, valtiovarainministeriölle, merenkulkuhalli
tukselle, tullihallitukselle, vesi- ja ympäristö
hallitukselle, Suomen Varustamoyhdistykselle, 
Öljyalan Keskusliitolle ja Teknillisen Tukku
kaupan Keskusliitolle tilaisuuden mahdollisten 
huomautusten tekemiseen luonnokseen laiksi 
öljysuojarahastosta annetun lain 2 ja 3 §:n 
muuttamisesta. Tullihallitus ja merenkulkuhal
litus esittivät eräitä täsmennyksiä lakiluonnok
seen. Merenkulkuhallitus, Suomen Varustamo
yhdistys ja Öljyalan Keskusliitto eivät vastusta
neet öljysuojamaksun porrastamista mutta 
esittivät, että maksunkorotuksen ja -porrastuk-
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sen vaikutus öljysuojamaksun kertymään saisi 
olla korkeintaan rahanarvon muutosta vastaa
va. Kauppa- ja teollisuusministeriö yhtyi me
renkulkuhallituksen asiasta antamaan lausun
toon. 

4. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Öljysuojamaksu ja öljysuojarahasto on so
vellutus ympäristönsuojelussa yleisesti käytet
tävästä "saastumisen aiheuttaja maksaa" 
-periaatteesta. Maahantuotavasta ja Suomen 
kautta kuljetettavasta öljystä peritään öljysuo
jamaksua ja näin öljysuojarahastoon kertyvis
tä varoista korvataan valtiolle ja kunnille ne 
kustannukset, jotka yhteiskunnalle on aiheutu
nut varautumisesta öljykuljetusten ja öljyn va
rastoinnin yhteydessä tapahtuviin vahinkoihin. 
Riittävän öljyntorjuntavalmiuden luomisen ja 
jatkuvan ylläpitämisen kannalta on välttämä
töntä, että öljysuojarahaston maksuvalmius 
turvataan ja että sieltä voidaan korvata ennen 
muuta kunnille mutta myös valtiolle vahvistet
tujen suunnitelmien mukaiset menot. 

Jos öljysuojamaksun alaisten öljytuotteiden 
tuonti ja kauttakulkuliikenteessä kuljetettavien 
öljytuotteiden määrä pysyvät suunnilleen en
nallaan ja jos kuljetukset suoritettaisiin nykyi
sen kaltaisilla öljysäiliöaluksilla, niin arvioitu 
öljysuojamaksun kertymä olisi ehdotettujen 
muutosten jälkeen noin 39-42 miljoonaa 
markkaa vuodessa. Jos kaikissa öljykuljetuk
sissa käytettäisiin kaksoispohjalla varustettuja 
säiliöaluksia, maksukertymä olisi noin 29-32 
miljoonaa markkaa. Öljysuojamaksun korot
tamisella 20 pennillä tonnilta ei ole merkittävää 
vaikutusta öljytuotteiden hintoihin, sillä vuon
na 1988 oli Neste Oy:n valmistamien öljytuot
teiden keskimääräinen veroton jalostamohinta 
1,07 markkaa litralta eli 1 070 markkaa tonnil
ta. Korotuksen vaikutus on keskimäärin vain 
noin 0,01 prosenttia öljytuotteiden vähittäis
myyntihinnasta. 

Jos öljysuojamaksu porrastetaan ehdotetuna 
tavalla, öljysuojamaksua perittäisiin Suomeen 
raakaöljyä tuovan säiliöaluksen 40 000 tonnin 
öljylastista 88 000 markkaa nykyistä enem
män, jos aluksessa ei ole kaksoispohjaa lasti
tankkien alla. 

5. Muita esitykseen vaikuttavia 
seikkoja 

Eduskunta on vastaukseensa 4 päivänä kesä
kuuta 1985 hallituksen esitykseen öljysuojara
hastosta annetun lain muuttamisesta sisällyttä
nyt muun muassa seuraavan lausuman: 

"Lain 3 §:ssä säädetyt markkamäärät ovat 
viime aikoina osoittautuneet liian alhaisiksi, 
minkä vuoksi öljysuojamaksun periminen on 
jouduttu lopettamaan ja uudelleen periminen 
on voitu aloittaa vasta rahaston pääoman las
kettua alle viiden miljoonan markan. Tästä voi 
puolestaan pahimmassa tapauksessa aiheutua 
viivästystä korvausten maksamisessa. Tämän 
vuoksi ja kun eduskunnan päättämien muutos
ten johdosta öljysuojarahastosta maksettavat 
korvaukset tulevat nousemaan, eduskunta 
edellyttää hallituksen huolehtivan siitä, että 
kiireellisesti selvitetään, millä tavoin 3 §:n 
säännöksiä olisi syytä tarkistaa ja olisiko kerät
tävän pääoman ylärajan asettaminen mahdol
lista kokonaan poistaa.'' 

Hallitus on 31 päivänä toukokuuta 1988 
Eduskunnalle antamassaan selonteossa ympä
ristöpolitiikasta todennut muun ohella: '' ... 
selvitetään mahdollisuuksia käyttää taloudelli
sia ohjauskeinoja, kuten öljysuojamaksun por
rastamista, edistämään kaksoispohjan ja kak
soiskylkien käyttöönottoa öljysäiliöaluksissa.'' 

Pääministeri Harri Holkerin hallituksen oh
jelman lisäpöytäkirjassa todetaan ympäristö
politiikkaa koskevassa osassa muun ohella: 
"Hallitus käyttää taloudellisia ohjauskeinoja 
täydentämään normiohjausta.'' 

Valtiovarainministeriön asettama työryhmä 
on helmikuussa 1989 jättämässään mietinnössä 
(Työryhmämuistio 1989: VM 8) käsitellyt bud
jetin ulkopuolisia rahastoja. Työryhmä katsoi, 
että öljysuojarahaston tehtävät voitaisiin hoi
taa ilman rahastomuotoa. Öljysuojamaksun 
taso määriteltäisiin edelleenkin asianomaisten 
menojen mukaisesti. Ennen tämän esityksen 
antamista ei ole vielä riittävän yksityiskohtai
sesti voitu selvittää kunkin eri korvausperus
teen osalta erikseen, onko työryhmän periaat
teellinen kannanotto käytännössä mahdollista 
toteuttaa vaarantamatta öljysuojarahaston tar
koitusta tai nykyistä kuntien ja valtion välistä 
kustannusjakoa öljyvahinkojen torjunnassa. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten perustelut 

1.1. Laki öljysuojarahastosta annetun lain 
muuttamisesta 

2 §. Pykälän 1 momenttiin sisältyvä öljyn 
määrittely ehdotetaan otettavaksi uuteen 2 mo
menttiin. 

Pykälän 4 momenttiin, joka samalla siirtyisi 
uudeksi 5 momentiksi, ehdotetaan lisättäväksi 
säännös, jonka mukaan merenkulkuviranomai
sen lausunto olisi ratkaiseva, jos syntyy epäsel
vyttä siitä, onko öljysäiliöalus varustettu kak
soispohjalla koko lastisäiliöiden matkalta. Me
renkulkuhallitus antaisi merenkulkupiireille 
yleiset ohjeet siitä, milloin säiliöaluksessa kat
sotaan olevan kaksoispohja. Näiden ohjeiden 
tulisi perustua kansainvälisen merenkulkujär
jestön IMO:n noudattamiin periaatteisiin säi
liöalusten rakenteellisista vaatimuksista. 

3 §. Öljysuojamaksun periminen ehdotetaan 
lopetettavaksi sitä seuraavan kalenterikuukau
den lopussa, jona rahaston pääoma on noussut 
kahteenkymmeneen miljoonaan markkaan ja 
aloitettavaksi uudelleen sitä seuraavan kalente
rikuukauden päätyttyä, jona rahaston pääoma 
on pienentynyt alle kymmenen miljoonan mar
kan. Näiden pääomarajojen korotusten tarkoi
tuksena olisi estää öljysuojarahaston pääoman 
ylärajan tilapäinen ylittyminen. 

5 §. Jotta öljysuojarahaston johtokunta voi
si nykyistä oleellisesti paremmin vaikuttaa tule
vaan menokehitykseensä, ehdotetaan, että 
kunnan oikeus saada korvausta vahvistetun 
öljyvahinkojen torjuntasuunnitelmaan sisälty
vän öljyntorjuntakaluston yksittäisen hankin
nan kustannuksiin olisi rajattu 500 000 mark
kaan ellei öljysuojarahaston johtokunta olisi 
etukäteen hyväksynyt kyseistä hankintaa. Tar
koitus on että hankinnan tarpeellisuus ja tar
koituksenmukaisuus öljyvahinkojen torjunnan 
kannalta käsiteltäisiin kuten nykyisinkin suun
nitelman vahvistamisen yhteydessä. 1 ohtokun
nan ennakkohyväksynnässä käsiteltäisiin lähin
nä vain hankinnan ajoitus ja öljysuojarahaston 
mahdollisuutta maksaa kunnalle korvaus koh
tuullisessa ajassa hankinnan suorittamisen jäl
keen. 

Lain voimaantulosäännöksissä ehdotetaan, 
että ehdotettu korvausoikeuden rajoitus koski
si sellaista öljyntorjuntakaluston hankintaa, 

jota koskevan tilauksen kunta tekee lain voi
maantulon jälkeen. 

1.2. Laki aluksista aiheutuvan vesien pilaan
tomisen ehkäisemisestä annetun lain 
12 §:n muuttamisesta 

12 §. Pykälän 4 momenttiin ehdotetaan vas
taavaa muutosta kuin öljysuojarahastosta an
netun lain 5 §:n 2 momenttiin, jotta lakien 
välillä ei olisi tulkintaristiriitoja aiheuttavia 
eroja kunnan oikeudessa korvaukseen. 

Asetuksella on tarkoitus säätää, että ennak
kohyväksynnän öljysuojarahaston johtokun
nalta hankkisi viran puolesta vesi- ja ympäris
töhallitus käsitellessään kunnan öljyvahinkojen 
torjuntasuunnitelman vahvistamista. Ympäris
töministeriön päätöksellä (347 /87) vahvistettua 
vesi- ja ympäristöpiirin ja vesi- ja ympäristö
hallituksen tehtävänjakoa kuntien suunnitel
mien vahvistamisessa on tarkoitus muuttaa 
siten, että vesi- ja ympäristöhallitus käsittelisi 
kaikki sellaiset kuntien torjuntasuunnitelmat, 
joihin sisältyvä öljyntorjuntakaluston hankinta 
edellyttäisi öljysuojarahaston johtokunnan en
nakkohyväksyntää. 

1.3. Laki maa-alueilla tapahtuvien öljyvahin
kojen torjunnasta annetun lain 5 §:n 
muuttamisesta 

5 §. Pykälän 4 momenttiin ehdotetaan tehtä
väksi vastaava muutos kuin lakiin aluksista 
aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemises
tä. 

2. Voimaantulo 

Lait ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä 
tammikuuta 1990. Ne liittyvät valtion vuoden 
1990 tulo- ja menoarvioesitykseen. 

3. Säätämisjärjestys 

Eduskunnan perustuslakivaliokunta on eri 
yhteyksissä käsitellyt sitä, onko tulo- ja meno
arvion ulkopuolisiin rahastoihin perittäviä 
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maksuja pidettävä veroluontoisina maksuina. 
Perustuslakivaliokunta on muun muassa katso
nut, ettei tulevien ydinjätehuoltokustannusten 
kattamiseen perittävä ydinjätemaksu ole vero
luontoinen (lausuma 17/1985 vp.). Öljysuoja
maksun mahdolliseen veroluontoisuuteen ei 
kiinnitetty eduskunnassa huomiota käsiteltäes
sä öljysuojarahastolakia vuonna 1974 eikä 
myöskään käsiteltäessä öljysuojamaksun koro
tuksia vuosina 1980, 1982, 1983 ja 1984. Mai
nitut lait on säädetty tavallisessa järjestyksessä. 

1. 

Edellä olevan perusteella hallitus katsoo, 
että ehdotus laiksi öljysuojarahastosta annetun 
lain muuttamisesta on käsiteltävä tavallisen 
lain säätämisjärjestyksessä. Hallitus pitää kui
tenkin suotavana, että asiasta hankitaan perus
tuslakivaliokunnan lausunto. 

Edellä olevan perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraavat lakiehdotukset: 

Laki 
öljysuojarahastosta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan öljysuojarahastosta 24 päivänä toukokuuta 1974 annetun lain (379174) 2 §:n 1 ja 4 

momentti, 3 § sekä 5 §:n 2 momentti, sellaisena kuin niistä ovat 2 §:n 1 momentti 14 päivänä 
joulukuuta 1984 annetussa laissa (934/84) ja 5 §:n 2 momentti 9 päivänä syyskuuta 1985 
annetussa laissa (741/85), sekä 4 momentti 7 päivänä toukokuuta 1982 annetussa laissa (335/82), 
sekä 

lisätään lain 2 § :ään, sellaisena kuin se on muutettuna mainituilla 7 päivänä toukokuuta 1982 
ja 14 päivänä joulukuuta 1984 annetuilla laeilla, uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 ja 3 
momentti sekä muutettu 4 momentti siirtyvät 3, 4 ja 5 momentiksi, seuraavasti: 

2 § 
Öljysuojarahastoon peritään maahantuodus

ta ja Suomen kautta kuljetetusta öljystä öljy
suojamaksua 2,20 markkaa jokaiselta täydeltä 
tonnilta. Öljysuojamaksu peritään kaksinker
taisena, jos öljy on kuljetettu säiliöaluksella, 
jota ei ole varustettu koko lastisäiliöosan alu
eelta kaksoispohjalla. 

Öljyllä tarkoitetaan tässä laissa tullitariffin 
nimikkeisiin 27.07, 27.09 ja 27.10 kuuluvia 
nestemäisiä tuotteita. 

Öljysuojamaksun määräämisestä, maksun 
suorittamisesta, muutoksenhausta ja muutoin
kin on soveltuvin osin voimassa, mitä tullista 
on säädetty. Milloin on epäselvyyttä siitä, on
ko öljysuojamaksu perittävä korotettuna, tulli
viranomaisen on hankittava ennen asian rat
kaisemista lausunto asianomaiselta merenkul
kupiiriltä. Merenkulkuhallitus antaa tarvittavat 
tarkemmat määräykset siitä, milloin säiliöaluk-

sella katsotaan olevan 1 momentissa tarkoitet
tu kaksoispohja. 

3 § 
Öljysuojamaksun periminen lopetetaan sitä 

seuraavan kalenterikuukauden lopussa, jona 
öljysuojarahaston pääoma on noussut kahteen
kymmeneen miljoonaan markkaan. Periminen 
aloitetaan uudelleen sitä seuraavan kalenteri
kuukauden päätyttyä, jona rahaston pääoma 
on pienentynyt alle kymmenen miljoonan mar
kan. 

5 § 

Torjuntakaluston hankkimisesta ja torjunta
valmiuden ylläpidosta kunnalle aiheutuneista 
kustannuksista myönnetään täysi korvaus vah
vistetun öljyvahinkojen torjuntasuunnitelman 
mukaisen öljyvahinkojen torjunnan käyttöas-
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teen perusteella. Kunnalle myönnetään korvaus 
kuitenkin vain silloin, kun kulloinkin korvatta
va määrä ylittää 1 000 markkaa. Torjuntaka
luston hankinnasta korvataan enintään 500 000 
markkaa, ellei öljysuojarahaston johtokunta 
ole etukäteen hankintaa hyväksynyt. 

2. 

Tämä laki tulee voimaan patvana 
kuuta 19 kuitenkin siten, että edellä 5 §:n 2 
momentissa tarkoitettu ennakkohyväksyntä on 
tarpeen vain sellaisen, kustannuksiltaan yli 
500 000 markan öljyntorjuntakaluston hankin
taan, jota koskevan tilauksen kunta tekee tä
män lain voimaantulon jälkeen. 

Laki 
aluksista aiheutuvan vesien pilaantomisen ehkäisemisestä annetun lain 12 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan aluksista aiheutuvan vesien pilaantomisen 
ehkäisemisestä 16 päivänä maaliskuuta 1979 annetun lain (300179) 12 §:n 4 momentti, sellaisena 
kuin se on muutettuna 6 päivänä syyskuuta 1985 annetussa laissa (739/85), seuraavasti: 

12 § 

Kunnalla on oikeus saada öljysuojarahastos
ta korvaus vahvistetun alusöljyvahinkojen tor
juntasuunnitelman mukaisen kaluston hankki
misesta ja sen mukaisen torjuntavalmiuden 
ylläpidosta sekä torjuntahenkilöstön koulutuk
sesta aiheutuneista kustannuksista siten kuin 
öljysuojarahastosta annetussa laissa (379174) 
on säädetty, jolloin edellytyksenä täysimääräi
sen korvauksen saamiselle kustannuksiltaan yli 

2 391118D 

500 000 markan öljyntorjuntakaluston hankin
nasta on, että öljysuojarahaston johtokunta on 
kyseisen hankinnan etukäteen hyväksynyt. 

Tämä laki tulee voimaan pa1vana 
kuuta 19 kuitenkin siten, että edellä 12 §:n 4 
momentissa tarkoitettu ennakkohyväksyntä on 
tarpeen vain sellaisen, kustannuksiltaan yli 
500 000 markan öljyntorjuntakaluston hankin
taan, jota koskevan tilauksen kunta tekee tä
män lain voimaantulon jälkeen. 
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3. 
Laki 

maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjunnasta annetun lain 5 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjun
nasta 24 päivänä toukokuuta 1974 annetun lain (378/74) 5 §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on 
muutettuna 6 päivänä syyskuuta 1985 annetussa laissa (740/85), seuraavasti: 

5 § 

Kunnalla on oikeus saada öljysuojarahastos
ta korvaus vahvistetun öljyvahinkojen torjun
tasuunnitelman mukaisen kaluston hankkimi
sesta ja sen mukaisen torjuntavalmiuden yllä
pidosta sekä torjuntahenkilöstön koulutuksesta 
aiheutuneista kustannuksista siten kuin öljy
suojarahastosta annetussa laissa (379/74) on 
säädetty, jolloin edellytyksenä täysimääräisen 
korvauksen saamiseen kustannuksiltaan yli 

Helsingissä 3 päivänä marraskuuta 1989 

500 000 markan öljyntorjuntakaluston hankin
nasta on, että öljysuojarahaston johtokunta on 
kyseisen hankinnan etukäteen hyväksynyt. 

Tämä laki tulee voimaan patvana 
kuuta 19 kuitenkin siten, että edellä 5 §:n 4 
momentissa tarkoitettu ennakkohyväksyntä on 
tarpeen vain sellaisen, kustannuksiltaan yli 
500 000 markan öljyntorjuntakaluston hankin
taan, jota koskevan tilauksen kunta tekee tä
män lain voimaantulon jälkeen. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Pertti Salolainen 
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Liite 

1. 
Laki 

öljysuojarahastosta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan öljysuojarahastosta 24 päivänä toukokuuta 1974 annetun lain (379/74) 2 §:n 1 ja 4 

momentti, 3 § sekä 5 §:n 2 momentti, sellaisena kuin niistä ovat 2 §:n 1 momentti 14 päivänä 
joulukuuta 1984 annetussa laissa (934/84) ja 5 §:n 2 momentti 9 päivänä syyskuuta 1985 
annetussa laissa (741/85), sekä 4 momentti 7 päivänä toukokuuta 1982 annetussa laissa (335/82), 
sekä 

lisätään lain 2 §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna mainituilla 7 päivänä toukokuuta 1982 
ja 14 päivänä joulukuuta 1984 annetuilla laeilla, uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 ja 3 
momentti sekä muutettu 4 momentti siirtyvät 3, 4 ja 5 momentiksi, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

2 § 
Öljysuojarahastoon peritään maahantuodus

ta ja Suomen kautta kuljetetusta öljystä öljy
suojamaksua kaksi markkaa jokaiselta täydeltä 
tonnilta. Öljyllä tarkoitetaan tässä laissa tulli
tariffin nimikkeisiin 27.07, 27.09 ja 27.10 kuu
luvia nestemäisiä tuotteita. 

(Ks. 1 momentin 2 virkettä) 

Öljysuojamaksun määräämisestä, maksun 
suorittamisesta, muutoksenhausta ja muutoin
kin on soveltuvin osin voimassa, mitä tullista 
on säädetty. 

3 § 
Öljysuojamaksun periminen lopetaan sitä 

seuraavan kalenterikuukauden lopussa, jona 
öljysuojarahaston pääoma on noussut kymme
neen miljoonaan markkaan. Periminen aloite
taan uudelleen sitä seuraavan kalenterikuukau
den päätyttyä, jona rahaston pääoma on pie
nentynyt alle viiden miljoonan markan. 

Ehdotus 

2 § 
Öljysuojarahastoon peritään maahantuodus

ta ja Suomen kautta kuljetetusta öljystä öljy
suojamaksua 2,20 markkaa jokaiselta täydeltä 
tonnilta. Öljysuojamaksu peritään kaksinker
taisena, jos öljy on kuljetettu säiliöaluksella, 
jota ei ole varustettu koko lastisäiliöosan alu
eelta kaksoispohjalla. 

Öljyllä tarkoitetaan tässä laissa tullitariffin 
nimikkeisiin 27.07, 27.09 ja 27.10 kuuluvia 
nestemäisiä tuotteita. 

Öljysuojamaksun määräämisestä, maksun 
suorittamisesta, muutoksenhausta ja muutoin
kin on soveltuvin osin voimassa, mitä tullista 
on säädetty. Milloin on epäselvyyttä siitä, on
ko öljysuojamaksu perittävä korotettuna, tulli
viranomaisen on hankittava ennen asian rat
kaisemista lausunto asianomaiselta merenkul
kupiiriltä. Merenkulkuhallitus antaa tarvittavat 
tarkemmat määräykset siitä, milloin säiliöaluk
sella katsotaan olevan 1 momentissa tarkoitet
tu kaksoispohja. 

3 § 
Öljysuojamaksun periminen lopetetaan sitä 

seuraavan kalenterikuukauden lopussa, jona 
öljysuojarahaston pääoma on noussut kahteen
kymmeneen miljoonaan markkaan. Periminen 
aloitetaan uudelleen sitä seuraavan kalenteri
kuukauden päätyttyä, jona rahaston pääoma 
on pienentynyt alle kymmenen miljoonan mar
kan. 



12 1989 vp. - HE n:o 215 

Voimassa oleva laki 

5 § 

Torjuntakaluston hankkimisesta ja torjunta
valmiuden ylläpidosta kunnalle aiheutuneista 
kustannuksista myönnetään täysi korvaus vah
vistetun öljyvahinkojen torjuntasuunnitelman 
mukaisen öljyvahinkojen torjunnan käyttöas
teen perusteella. Kunnalle myönnetään korvaus 
kuitenkin vain silloin, kun kulloinkin korvatta
va määrä ylittää 1 000 markkaa. 

2. 

Ehdotus 

5 § 

Torjuntakaluston hankkimisesta ja torjunta
valmiuden ylläpidosta kunnalle aiheutuneista 
kustannuksista myönnetään täysi korvaus vah
vistetun öljyvahinkojen torjuntasuunnitelman 
mukaisen öljyvahinkojen torjunnan käyttöas
teen perusteella. Kunnalle myönnetään korvaus 
kuitenkin vain silloin, kun kulloinkin korvatta
va määrä ylittää 1 000 markkaa. Torjuntaka
luston hankinnasta korvataan enintään 500 000 
markkaa, ellei öljysuojarahaston johtokunta 
ole etukäteen hankintaa hyväksynyt. 

Tämä laki tulee voimaan pa~vanä 
kuuta 19 kuitenkin siten, että edellä 5 §:n 2 
momentissa tarkoitettu ennakkohyväksyntä on 
tarpeen vain sellaisen, kustannuksiltaan yli 
500 000 markan öljyntorjuntakaluston hankin
taan, jota koskevan tilauksen kunta tekee tä
män lain voimaantulon jälkeen. 

Laki 
aluksista aiheutuvan vesien pilaantomisen ehkäisemisestä annetun lain 12 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen 
ehkäisemisestä 16 päivänä maaliskuuta 1979 annetun lain (300/79) 12 §:n 4 momentti, sellaisena 
kuin se on muutettuna 6 päivänä syyskuuta 1985 annetussa laissa (739/85), seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

12 § 

Kunnalla on oikeus saada öljysuojarahastos
ta korvaus vahvistetun alusöljyvahinkojen tor
juntasuunnitelman mukaisen kaluston hankki
misesta ja sen mukaisen torjuntavalmiuden 
ylläpidosta sekä torjuntahenkilöstön koulutuk
sesta aiheutuneista kustannuksista siten kuin 
öljysuojarahastosta annetussa laissa (379/74) 
on säädetty. 

Ehdotus 

12 § 

Kunnalla on oikeus saada öljysuojarahastos
ta korvaus vahvistetun alusöljyvahinkojen tor
juntasuunnitelman mukaisen kaluston hankki
misesta ja sen mukaisen torjuntavalmiuden 
ylläpidosta sekä torjuntahenkilöstön koulutuk
sesta aiheutuneista kustannuksista siten kuin 
öljysuojarahastosta annetussa laissa (379174) 
on säädetty, jolloin edellytyksenä täysimääräi-
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Voimassa oleva laki 

3. 

Ehdotus 

sen korvauksen saamiseen kustannuksiltaan yli 
500 000 markan ö(jyntorjuntakaluston hankin
nasta on, että öljysuojarahaston johtokunta on 
kyseisen hankinnan etukäteen hyväksynyt. 

Tämä laki tulee voimaan pmvana 
kuuta 19 kuitenkin siten, että edellä 12 §:n 4 
momentissa tarkoitettu ennakkohyväksyntä on 
tarpeen vain sellaisen, kustannuksiltaan yli 
500 000 markan öljyntorjuntakaluston hankin
taan, jota koskevan tilauksen kunta tekee tä
män lain voimaantulon jälkeen. 

Laki 
maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjunnasta annetun lain 5 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjun
nasta 24 päivänä toukokuuta 1974 annetun lain (378/74) 5 §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on 
muutettuna 6 päivänä syyskuuta 1985 annetussa laissa (740/85), seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

5 § 

Kunnalla on oikeus saada öljysuojarahastos
ta korvaus vahvistetun öljyvahinkojen torjun
tasuunnitelman mukaisen kaluston hankkimi
sesta ja sen mukaisen torjuntavalmiuden yllä
pidosta sekä torjuntahenkilöstön koulutuksesta 
aiheutuneista kustannuksista siten kuin öljy
suojarahastosta annetussa laissa (379/74) on 
säädetty. 

Ehdotus 

5 § 

Kunnalla on oikeus saada öljysuojarahastos
ta korvaus vahvistetun öljyvahinkojen torjun
tasuunnitelman mukaisen kaluston hankkimi
sesta ja sen mukaisen torjuntavalmiuden yllä
pidosta sekä torjuntahenkilöstön koulutuksesta 
aiheutuneista kustannuksista siten kuin öljy
suojarahastosta annetussa laissa (379/74) on 
säädetty, jolloin edellytyksenä täysimääräisen 
korvauksen saamiseen kustannuksiltaan yli 
500 000 markan öljyntorjuntakaluston hankin
nasta on, että öljysuojarahaston johtokunta on 
kyseisen hankinnan etukäteen hyväksynyt. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 19 kuitenkin siten, että edellä 5 §:n 4 
momentissa tarkoitettu ennakkohyväksyntä on 
tarpeen vain sellaisen, kustannuksiltaan yli 
500 000 markan öljyntorjuntakaluston hankin
taan, jota koskevan tilauksen kunta tekee tä
män lain voimaantulon jälkeen. 




