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Ympäristöministeriölle

Ympäristöministeriö asetti 7 päivänä  helmikuuta 2005  toimikunnan,  jonka  tehtävänä
oli  selvittää Euroopan  parlamentin  ja  neuvoston ympäristövastuusta  ympäristövahin
kojen  ehkäisemisen  ja korjaamisen osalta antaman direktiivin 2004/35 EY edellyttä
mät  muutokset  Suomen  lainsäädäntöön  ja  tehdä  tarvittavat  lainsäädäntöehdotukset.
Toimikunnan ehdotus tuli tehdä hallituksen esityksen muotoon.

Toimikunnan puheenjohtajaksi nimettiin  lainsäädäntöneuvos Jukka Nurmio  ympäris
töministeriöstä  ja  jäseniksi  vanhempi  budjettisihteeri  Päivi  Valkama  valtiovarainmi
nisteriöstä, vanhempi hallitussihteeri Maiju Tuominen maa ja metsätalousministeriös
tä, vanhempi hallitussihteeri Anja Liukko kauppa ja teollisuusministeriöstä,  luonnon
suojeluvalvoja Pekka Salminen ympäristöministeriöstä, osastopäällikkö Marketta Vir
ta Uudenmaan ympäristökeskuksesta, lakimies Ulla Hurmeranta Suomen Kuntaliitos
ta, asiantuntija Jukka Luokkamäki Elinkeinoelämän keskusliitosta, ympäristölakimies
Kurt  Hemnell  Maa  ja  metsätaloustuottajain  keskusliitto  MTK  ry:stä  sekä  Suomen
luonnonsuojeluliiton edustajana asianajaja Sakari Niemelä.

Pysyviksi asiantuntijoiksi toimikuntaan kutsuttiin lainsäädäntöneuvos Jari Salila oike
usministeriöstä,  erikoistutkija  Jouko  Tuomainen  Suomen  ympäristökeskuksesta,  va
hinkovakuutuspäällikkö Hannu Ijäs Vakuutusyhtiöiden Keskusliitosta ja varatoimitus
johtaja Pekka Huttula Öljy ja kaasualan Keskusliitosta.

Toimikunnan sihteereiksi nimettiin hallitussihteerit Satu Räsänen ja Tia LaineYlijoki
Laakso ympäristöministeriöstä. Vanhempi hallitussihteeri Maiju Tuomisen tilalle  toi
mikunnan jäseneksi nimettiin myöhemmin lainsäädäntöneuvos Jukka Pekka Tolvanen
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maa  ja metsätalousministeriöstä  ja  lakimies Ulla Hurmerannan tilalle  ympäristölaki
mies Leena Eränkö Suomen  Kuntaliitosta. Vahinkovakuutuspäällikkö Hannu  Ijäksen
siirryttyä  toisiin  tehtäviin  hänen  tilalleen  nimettiin  lakimies  Outi  Pennanen  Finans
sialan keskusliitosta.

Toimikunnan alkuperäinen määräaika päättyi 31.5.2006. Ympäristöministeriö pidensi
kuitenkin määräaikaa kaksi kertaa. Toimikunnan jatkettu määräaika päättyi 30.3.2007.

Toimikunnassa  ovat  olleet  kuultavina  hallintoneuvokset  Pekka  Vihervuori  ja  Kari
Kuusiniemi korkeimmasta hallintooikeudesta,  lainsäädäntöneuvos Eija SiitariVanne
oikeusministeriöstä,  professori  Erkki  J.  Hollo  ja  tutkija  Casper  Herler  Helsingin  yli
opistosta sekä tutkija Leila Suvantola Joensuun yliopistosta.

Toimikunta on kokoontunut yhteensä 26 kertaa.

Toimikunta on toimeksiantonsa mukaisesti keskittynyt selvittämään ympäristövastuu
direktiivin täytäntöönpanon edellyttämiä lainsäädännön muutostarpeita. Valmistelu on
painottunut  lakitasoisiin  säädöksiin,  alempiasteisten  säädösehdotusten  yksityiskohtai
seen  valmisteluun  toimikunnalla  ei  ole  määräaikansa  puitteissa  ollut  mahdollisuutta
ryhtyä.  Toimikunta  on  seurannut  myös  aktiivisesti  direktiivin  täytäntöönpanon  edis
tymistä muissa EU:n jäsenvaltioissa. Toimikunnan puheenjohtaja ja sihteerit ovat osal
listuneet  komission  järjestämiin  direktiivin  täytäntöönpanon  seurantaa  koskeviin  ko
kouksiin ja informoineet toimikuntaa näistä kokouksista.

Toimikunnan  tehtävä osoittautui  vaikeaksi  ja  aikaa vieväksi  eikä  lainsäädännön  val
mistelussa voitu edetä suunnitellussa aikataulussa. Tähän vaikutti ympäristövastuudi
rektiivin sisällön tulkinnanvaraisuus tietyiltä osin, mutta ennen muuta valmistelua pit
kitti  lajeille  ja  luontotyypeille  aiheutuvia  ympäristövahinkoja  koskevien  direktiivin
säännösten kansalliseen täytäntöönpanoon  liittyvät monet oikeudelliset  ja  lainsäädän
nölliset  ongelmat.  Täytäntöönpanon  edellyttämä  lainsäädäntö olisi  tullut  saattaa  voi
maan viimeistään 30.4.2007.

Toimeksiantonsa mukaisesti toimikunta on valmistellut luonnoksen hallituksen esityk
seksi  ympäristölle  aiheutuvien  vahinkojen  korjaamisvastuuta  koskevaksi  lainsäädän
nöksi. Luonnos sisältää kuusi lakiehdotusta. Toimikunta ehdottaa säädettäväksi uuden
lain  eräiden  ympäristölle  aiheutuneiden  vahinkojen  ja  haittojen  korjaamisesta  sekä
muutoksia  luonnonsuojelulakiin,  ympäristönsuojelulakiin,  vesilakiin,  geenitekniikka
lakiin ja vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettuun lakiin. Toimikunnan mietintöön
sisältyy  lisäksi  taulukon  muodossa  esitetty  tarkastelu  ympäristövastuudirektiivin  ja
Suomen lainsäädännön vastaavuudesta.
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Toimikunnan  valmistelemien  lainsäädännön  muutosten  lähtökohtana  on  ollut  pyrki
mys säilyttää olemassa olevan ympäristölainsäädännön kokonaisuus  ja rakenne mah
dollisimman  hyvin  ennallaan.  Vaikka  ympäristövastuudirektiivi  tuo  eräitä  uusia  ele
menttejä  ympäristön  ja  luonnonsuojeluun,  tarvittavat  muutosehdotukset  on  pyritty
sopeuttamaan  voimassa  olevaan  lainsäädäntöön.  Direktiivin  pääperiaatteena  oleva
aiheuttajan vastuu ympäristövahingoista toteutettaisiin pääosin keskeiseen ympäristö
lainsäädäntöön  sisältyviä  hallintopakkosäännöksiä  täydentämällä.  Direktiivin  luonto
vahinkosääntelyn  täytäntöön  panemiseksi  on  lisäksi  tarpeen  lisätä  luonnonsuojelula
kiin  eräiden  luontotyyppien  ja  lajien  suojelua  koskevat  täydentävät  säännökset  sekä
luontovahinkoja  koskeva uusi  10  a  luku.  Vesiympäristölle  ja  luonnolle  aiheutettujen
vahinkojen  korjaamiseksi  tarvittavista  toimenpiteistä  säädettäisiin  uudessa  erillisessä
laissa.

Ympäristövastuudirektiivi on  minimidirektiivi,  joka  sallii  direktiivin  vaatimuksia an
karammat kansalliset säännökset. Eräiltä osin direktiivissä on nimenomaisesti  todettu
jäsenvaltioilla  olevan  mahdollisuus  kansallisesti  täydentää  sääntelyä,  kuten  laajentaa
luontovahingon käsitettä myös muihin kuin direktiivin tarkoittamiin lajeihin ja luonto
tyyppeihin. Toisaalta direktiivi  sallii  jäsenvaltioiden  säätävän myös  ankaraa  vastuuta
lieventäviä vastuusta vapautumisperusteita, kuten vastuusta vapautumisen silloin, kun
ympäristövahinko on aiheutettu luvanmukaisella toiminnalla. Toimikunnan ehdotukset
perustuvat pääosiltaan direktiivin minimivaatimuksiin, mutta toimikunta ehdottaa esi
merkiksi  harkittavaksi,  että  luontovahingon  määritelmään  sisällytettäisiin  myös  kan
sallisesti erityistä suojelua vaativat lajit. Toimikunta ehdottaa myös otettavaksi uuteen
ympäristövahinkojen  korjaamista  koskevaan  lakiin  säännöksen,  jonka  nojalla  luvan
mukaisesti  toimineen vahingon aiheuttaneen toiminnanharjoittajan vastuuta vahingon
korjaamistoimenpiteiden kustannuksista voitaisiin kohtuullistaa.

Toimikunta lausuu ehdotusten jatkokäsittelystä seuraavaa:

1. Lakiehdotukset tulisi saattaa eduskunnan käsiteltäväksi niin pian kuin mahdollista,
jotta viivästys direktiivin täytäntöönpanoaikataulusta jäisi mahdollisimman vähäiseksi.
Koska toimikunnan ehdotuksista ei ole järjestetty laajaa kuulemista, hallituksen esitys
luonnoksesta tulisi pyytää keskeisten viranomaisten  ja etutahojen  lausunnot vielä ke
vään 2007 aikana. Lakiehdotukset on myös syytä saattaa oikeusministeriön laintarkas
tukseen.

2.  Ehdotettujen  lakien  täytäntöön  panemiseksi  tarvittavien  valtioneuvoston  asetusten
valmistelusta vastaa ympäristöministeriö ja  työ tehdään yhteistyössä muiden ministe
riöiden ja etutahojen kanssa. Asetusten valmistelu tulisi saada vireille mahdollisimman
pian. Sama koskee luonnonsuojelulakiin ehdotettujen uusien suojelusäännösten täytän
töönpanon kannalta  tarpeellisen  rekisterin  perustamisen  valmistelua.  Säädösten  anta
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misen yhteydessä on tarkoitus vielä tarkentaa lakiesityksen taloudellisten vaikutusten
arviointia.

Saatuaan työnsä päätökseen toimikunta jättää yksimielisen mietintönsä kunnioittavasti
ympäristöministeriölle. Mietintöön sisältyy kaksi lausumaa.

Helsingissä 14 päivänä toukokuuta 2007

Jukka Nurmio Päivi Valkama

Jukka Pekka Tolvanen Anja Liukko

Pekka Salminen Marketta Virta

Leena Eränkö Jukka Luokkamäki

Kurt Hemnell Sakari Niemelä

Jari Salila Jouko Tuomainen

Outi Pennanen Pekka Huttula

Satu Räsänen Tia LaineYlijokiLaakso



Sammanfattning

I denna proposition föreslås att det stiftas en lag om avhjälpande av vissa miljöskador
och  miljöolägenheter.  Dessutom  föreslås  att  naturvårdslagen,  miljöskyddslagen,
vattenlagen, gentekniklagen och  lagen om transport av  farliga ämnen ändras. Genom
de  föreslagna  lagarna  genomförs  Europaparlamentets  och  rådets  direktiv  om
miljöansvar  för  att  förebygga  och  avhjälpa  miljöskador,  dvs.  det  så  kallade
miljöansvarsdirektivet.

Miljöansvarsdirektivet  ålägger  medlemsstaterna  att  föreskriva  om  åtgärder  för  att
förebygga  och  avhjälpa  betydande  skador  på  miljön  och  naturens  mångfald.  Med
miljöskada avses  i direktivet skador på skyddade arter och naturliga  livsmiljöer samt
skador  på  vatten  och  markskador  som  har  betydande  negativa  effekter.
Genomförandet  av  direktivet  förutsätter  ny  lagstiftning  särskilt  för  avhjälpande  av
skador på arter och naturtyper och komplettering av även annan miljölagstiftning.

Avsikten  är  att  i  den  föreslagna  lagen  om  avhjälpande  av  vissa  miljöskador  och
miljöolägenheter  ta  in  bestämmelser  om  åtgärder  som  behövs  för  avhjälpande  av
betydande  negativa  effekter  på  skyddade  arter,  naturtyper  och  vattendrag  samt
kostnadsansvaret  för  åtgärderna.  Syftet  med  hjälpåtgärderna  är  att  i  första  hand
återställa  miljön  i det  skick som den  skulle befinna  sig om den skada  som orsakade
olägenheten  inte hade  inträffat. Om detta inte är möjligt skall det  för avhjälpande av
skadan  på  naturresurserna  vidtas  andra  kompletterande  och  ersättande  åtgärder  vid
behov även på andra platser än där olyckan  inträffat. För kostnaderna  för åtgärderna
svarar  i regel den verksamhetsutövare som förorsakat skadan. Kostnadsansvaret skall
dock kunna jämkas under vissa förutsättningar som anges i lagen.

Det  föreslås  att  i  naturvårdslagen  införs  ett  förbud  mot  att  försvaga  förekomsten  av
vissa  sådana  arter  och  naturliga  livsmiljöer  som  avses  i  Europeiska  gemenskapens
naturvårdsbestämmelser  som  kan  inverka  på  en  gynnsam  skyddsnivå  för  arten  eller
den naturliga livsmiljön i fråga. En verksamhetsutövare som brutit mot bestämmelsen
om  försvagande  av  förekomsten  skall  åläggas  att  vidta  åtgärder  för  att  återställa  de
förstörda  naturresurserna.  Det  föreslås  att  naturvårdslagen  kompletteras  med
bestämmelser om  naturskador och  förfaranden  för  förebyggande och  avhjälpande av
dem.
Likaså  bör  miljöskyddslagen  och  vattenlagen  kompletteras  med  bestämmelser  med
stöd av vilka den  som  förorsakat betydande  förorening av ett vattendrag eller någon
annan betydande olägenhet i ett vattendrag eller grundvattnet kan åläggas att avhjälpa
skadan. Det föreslås att motsvarande kompletteringar görs även i gentekniklagen och i
lagen om transport av farliga ämnen.
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De  föreslagna  lagarna  avses  träda  i  kraft  så  snart  som  möjligt  efter  det  att  de  har
antagits och blivit stadfästa.
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Hallituksen esitys Eduskunnalle ympäristölle aiheutu
vien vahinkojen korjaamista koskevaksi lainsäädännöksi

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä  ehdotetaan  säädettäväksi  laki
eräiden  ympäristölle  aiheutuvien  vahinkojen
ja  haittojen  korjaamisesta.  Lisäksi  luonnon
suojelulakia,  ympäristönsuojelulakia,  vesila
kia,  geenitekniikkalakia  ja  lakia  vaarallisten
aineiden  kuljetuksesta  ehdotetaan  muutetta
viksi.  Ehdotetuilla  laeilla  pantaisiin  täytän
töön  ympäristövahinkojen  ehkäisemistä  ja
korjaamista  koskeva  Euroopan  parlamentin
ja neuvoston direktiivi eli niin sanottu ympä
ristövastuudirektiivi.

Ympäristövastuudirektiivi velvoittaa  jäsen
valtiot säätämään toimenpiteistä, joilla ympä
ristölle  ja  luonnon  monimuotoisuudelle  ai
heutuvat  merkittävät  vahingot  ehkäistään  ja
korjataan.  Ympäristövahingoilla  tarkoitetaan
direktiivissä  suojeltaville  lajeille  ja  luonto
tyypeille  sekä  vesille  ja  maaperälle  aiheutu
via merkittäviä haitallisia vaikutuksia. Direk
tiivin täytäntöönpano edellyttää uutta säänte
lyä  erityisesti  lajeille  ja  luontotyypeille  ai
heutuvien  vahinkojen  (luontovahinko)  kor
jaamiseksi  ja  täydennyksiä  myös  muuhun
ympäristölainsäädäntöön.

Ehdotettu  laki  eräiden  ympäristölle  aiheu
tuvien  vahinkojen  ja  haittojen  korjaamisesta
sisältäisi  säännökset  suojelluille  lajeille  ja
luontotyypeille sekä vesille aiheutuvien mer
kittävien haitallisten  vaikutusten  korjaami
seksi tarvittavista toimista ja toimien kustan
nusvastuusta.  Korjaamistoimien  tavoitteena
olisi  ensisijaisesti palauttaa ympäristö  tilaan,
jossa  se  olisi,  jollei  haittoja  aiheuttanutta
vahinkotapahtumaa olisi sattunut. Jollei tämä
olisi  mahdollista,  tulisi  luonnonvaroille  ai

heutuneen  haitan  korjaamiseksi  tehdä  muita
täydentäviä  ja  korvaavia  toimia  tarvittaessa
myös  muualla  kuin  vahingon  tapahtumapai
kalla. Toimenpiteiden kustannuksista vastaisi
pääsääntöisesti haitan aiheuttanut  toiminnan
harjoittaja. Kustannusvastuuta voitaisiin  kui
tenkin  kohtuullistaa  laissa  säädetyin  edelly
tyksin.

Luonnonsuojelulakiin  ehdotetaan  lisättä
väksi  säännökset,  joilla  kiellettäisiin  heiken
tämästä eräiden Euroopan yhteisön  luonnon
suojelusäädöksissä  tarkoitettujen  lajien  ja
luontotyyppien  sellaisia  erikseen  yksilöityjä
esiintymiä,  joilla  voisi  olla  vaikutusta kysei
sen lajin tai luontotyypin suotuisaan suojelun
tasoon.  Heikentämiskieltoa  rikkonut  toimin
nanharjoittaja  olisi  määrättävä  ryhtymään
toimenpiteisiin  hävitettyjen  luonnonarvojen
palauttamiseksi.  Luonnonsuojelulakia  olisi
täydennettävä  luontovahinkoja  ja  niiden  eh
käisemis  ja  korjaamismenettelyä  koskevilla
säännöksillä.

Myös  ympäristönsuojelulakia  ja  vesilakia
olisi  tarpeen  täydentää  säännöksillä,  joiden
nojalla merkittävää vesistön pilaantumista tai
muuta merkittävää haittaa vesistölle  tai  poh
javedelle aiheuttanut  voitaisiin  velvoittaa
korjaamaan  aiheuttamansa  vahingon.  Vas
taavat  täydennykset  tehtäisiin  myös  geeni
tekniikkalakiin ja vaarallisten aineiden kulje
tuksesta annettuun lakiin.

Ehdotetut  lait  on  tarkoitettu  tulemaan  voi
maan mahdollisimman pian sen  jälkeen, kun
ne on hyväksytty ja vahvistettu.
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YLEISPERUSTELUT

1 Johdanto

Hallituksen  esityksen  tarkoituksena  on
panna  täytäntöön  Euroopan  parlamentin  ja
neuvoston  direktiivi  2004/35/EY  ympäristö
vastuusta ympäristövahinkojen  ehkäisemisen
ja korjaamisen osalta (jäljempänä ympäristö
vastuudirektiivi).  Direktiivi  tuli  voimaan  30
päivänä  huhtikuuta  2004  ja  sen  kansalliselle
täytäntöönpanolle varattiin aikaa kolme vuot
ta. Direktiivissä säädetään niistä periaatteista,
joiden  perusteella  vastuu  vakavien  ympäris
tövahinkojen ehkäisemisestä ja korjaamisesta
määräytyy.

Ympäristövastuudirektiivin  mukainen  vas
tuu  ei  ole  vahingonkorvausvastuuta,  vaan
direktiivin  tavoitteena  on  ehkäistä  ja  korjata
luonnon monimuotoisuudelle, vesille ja maa
perälle aiheutuvat vahingot   aiheuttamisperi
aatteen  mukaisesti.  Direktiivissä  säädetään
niistä  toimenpiteistä,  jotka  ovat  tarpeen  ym
päristövahinkojen korjaamiseksi.

Ympäristövastuudirektiivi  on  luonteeltaan
minimidirektiivi, joten se ei estä kansallisesti
pitämästä  voimassa  ankarampia  säännöksiä
ympäristövastuusta  tai  säätämästä direktiiviä
ankarammasta vastuusta.

Suomen  lainsäädäntö  täyttää  pääosin  ym
päristövastuudirektiivin  vaatimukset  maape
rälle  ja  vesille  aiheutuvien  vahinkojen  kor
jaamisvastuusta.  Direktiivin  täytäntöönpano
edellyttää  kuitenkin  eräitä  täydennyksiä  ym
päristönsuojelulakiin  ja  vesilakiin  sekä  eräi
siin  muihin  voimassa  oleviin  lakeihin.  Suo
men lainsäädäntö ei sen sijaan sisällä riittäviä
keinoja  direktiivissä  tarkoitettujen  suojelta
ville  lajeille  ja  luontotyypeille  (jäljempänä
luontovahinko)  aiheutuvien  vahinkojen  kor
jaamiseksi.  Tältä  osin  luonnonsuojelulakiin
tarvitaan    täydentävää  sääntelyä.  Direktiivin
edellyttämistä    luontovahinkojen  ja  vesille
aiheutuvien vahinkojen korjaamistoimista on
lisäksi tarpeen säätää erillisessä laissa.

2 Nykyt i la

2.1 Lainsäädäntö ja käytäntö

Vesien ja maaperän suojelua koskeva lain
säädäntö

Ympäristönsuojelulaki

Ympäristönsuojelulaki (86/2000) on ympä
ristön pilaantumisen  torjuntaa koskeva yleis
laki.  Lain  1  §:n  mukaan  sen  tavoitteena  on
ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä pois
taa  ja  vähentää  pilaantumisesta  aiheutuvia
vahinkoja.  Tavoitteeseen  pyritään  ennen
muuta lakiin sisältyvillä lupa ja ilmoitusme
nettelyillä,  mutta  ympäristönsuojelulaissa
säädetään myös ympäristönsuojelun yleisistä
periaatteista  ja  velvollisuuksista,  pilaamis
kielloista,  korvauksista,  valvonnasta  ja  hal
lintopakosta.  Laissa  on  myös  pilaantuneen
maaperän  ja  pohjaveden  puhdistamista  kos
kevat säännökset (12 luku).

Ympäristönsuojelulain  4  §:ssä  säädetään
ympäristönsuojelun  yleisistä  periaatteista,
joita on noudatettava ympäristön pilaantumi
sen  vaaraa  aiheuttavassa  toiminnassa.  Kes
keinen periaate on ennaltaehkäisyn  ja haitto
jen  minimoinnin  periaate,  jonka  mukaan
haitalliset  ympäristövaikutukset  ehkäistään
ennakolta tai, milloin haitallisten vaikutusten
syntymistä ei voida kokonaan ehkäistä, rajoi
tetaan ne mahdollisimman vähäisiksi. Pykälä
sisältää myös varovaisuus ja huolellisuuspe
riaatteen. Sen mukaan toiminnassa tulee me
netellä  muutoin  toiminnan  laadun  edellyttä
mällä  huolellisuudella  ja  varovaisuudella
ympäristön  pilaantumisen  ehkäisemiseksi
sekä  ottaa  huomioon  toiminnan  aiheuttaman
pilaantumisen vaaran todennäköisyys, onnet
tomuusriski  sekä  mahdollisuudet  onnetto
muuksien  estämiseen  ja  niiden  vaikutusten
rajoittamiseen.  Lisäksi  4  §:n  2  momentti
sisältää  aiheuttamisperiaatteen,  jonka  mu
kaan  ympäristön  pilaantumisen  vaaraa  aihe
uttavan  toiminnan  harjoittaja  vastaa  vaiku
tuksien  ennaltaehkäisystä  ja ympäristöhaitto
jen poistamisesta  tai  rajoittamisesta  mahdol
lisimman vähäiseksi.

Periaatteista  ei  seuraa  toiminnanharjoitta
jalle  konkreettisia  velvoitteita,  vaan  ne  vai
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kuttavat  lähinnä  alemmanasteiseen  nor
minantoon  sekä  ohjaavat  yksittäisissä  sovel
tamistilanteissa  tulkintaa  periaatteiden  suun
taisesti.

Lain  5  §:ssä  säädetään  toiminnanharjoitta
jan  selvilläolovelvollisuudesta.  Sen  mukaan
toiminnanharjoittajan  tulee  tuntea  toimintan
sa ympäristövaikutukset, ympäristöriskit sekä
haitallisten  vaikutusten  vähentämismahdolli
suudet. Toiminnanharjoittaja voidaan lain 84
§:n nojalla velvoittaa selvittämään toimintan
sa ympäristövaikutukset. Käytännössä selvil
läolovelvollisuus  merkitsee  ympäristön  tilan
seurantaa ja erilaisia mittausvelvoitteita.

Ympäristönsuojelulaki sisältää maaperän (7
§)  ja  pohjaveden  (8  §)  pilaamiskiellot  sekä
merta koskevat (9 §) erityiset kiellot. Maape
rän ja pohjaveden pilaamiskiellot ovat ehdot
tomat eikä niistä poikkeamiseen voida myön
tää  lupaa.  Pilaamiskiellot  sisältävät  myös
pilaantumisen  vaaran  aiheuttamisen  kiellon
siten,  ettei  kieltojen  vastaiselta  toiminnalta
välttämättä  edellytetä  konkreettisen  pilaan
tumisen aiheuttamista.

Maaperän  ja  pohjaveden  pilaamiskieltoon
liittyvät  läheisesti  ympäristönsuojelulain  12
lukuun  sisältyvät  pilaantuneen  maaperän  ja
pohjaveden puhdistamista koskevat säännök
set. Lain 75 §:n mukaan pilaantumisen aihe
uttaja on velvollinen puhdistamaan maaperän
ja  pohjaveden  siihen  tilaan,  ettei  siitä  voi
aiheutua terveyshaittaa eikä haittaa tai vaaraa
terveydelle.  Velvollisuus  ei  riipu  siitä,  onko
pilaantuminen  johtunut  huolimattomasta
toiminnasta.  Puhdistamisvastuu  on  siten  oi
keudelliselta  luonteeltaan ankaraa. Laissa on
lisäksi säännökset alueen haltijan toissijaises
ta  vastuusta  sen  varalle,  ettei  pilaantumisen
aiheuttajaa  saada  selville  tai  tämä  ei  kykene
täyttämään  velvollisuuttaan.  Pilaantuneen
maaperän  puhdistamisesta  on  viime  kädessä
vastuussa kunta.

Ympäristönsuojelulain  keskeisen  sisällön
muodostavat  ympäristölupaa  koskevat  sään
nökset.   Yleisenä  sääntönä on,  että ympäris
tön  pilaantumisen  vaaraa  aiheuttavaan  toi
mintaan  on  oltava  lupa.  Luvanvaraisuudesta
säädetään  tarkemmin  ympäristönsuojeluase
tuksen  (169/2000)  1  §:ssä,  jossa  on  luettelo
luvanvaraisista  toiminnoista.  Ympäristölupa
vaaditaan  lisäksi  toimintaan,  josta  saattaa
aiheutua  vesistön  pilaantumista,  sekä  jätteen

laitos  tai  ammattimaiseen  käsittelyyn  tai
hyödyntämiseen. Ympäristönsuojelulaissa on
yksityiskohtaiset  säännökset  luvan  myöntä
misen  edellytyksistä  ja  lupamääräyksistä
pilaantumisen  ehkäisemiseksi.  Luvassa  on
muun muassa annettava tarpeelliset määräyk
set  päästöistä  ja  niiden  rajoittamisesta,  toi
mista  häiriö  ja  muissa  poikkeuksellisissa
tilanteissa sekä muista toimista, joilla ehkäis
tään, vähennetään tai selvitetään pilaantumis
ta,  sen  vaaraa  tai  pilaantumisesta  aiheutuvia
haittoja.

Keskeiset  hallintopakkoa  koskevat  sään
nökset  ovat  lain  84  §:ssä,  jossa  säädetään
rikkomuksen  tai  laiminlyönnin oikaisemises
ta. Pykälän  mukaan  viranomainen  voi  muun
muassa  määrätä  ympäristönsuojelulain  tai
sen  nojalla  annettua  säännöstä  tai  määräystä
rikkoneen  toiminnanharjoittajan  palautta
maan  ympäristö  ennalleen  tai  poistamaan
rikkomuksesta  ympäristölle  aiheutuneen
haitan.  Määräystä  voidaan  tehostaa  uh
kasakolla  tai  uhalla,  että  tekemättä  jätetty
toimenpide  teetetään  laiminlyöjän  kustan
nuksella  tai  toiminta  keskeytetään.  Hallinto
pakkomenettelyn  voi  saattaa vireille  valvon
taviranomaisen  lisäksi  myös  sijaintikunta,
haittaa  kärsinyt  asianosainen  tai  rekisteröity
ympäristön tai luonnonsuojelujärjestö toimi
alueellaan.

Vesilaki

Vesilaista  poistettiin  vesien  pilaantumisen
ehkäisemistä  koskevat  säännökset  vuonna
2000  toteutetun  ympäristönsuojelulainsää
dännön  kokonaisuudistuksen  yhteydessä.
Vesien  pilaantumisen  ehkäisemistä  koskevat
säännökset ovat nyttemmin ympäristönsuoje
lulaissa.  Vesilakiin  jäivät  siten  lähinnä  vesi
rakentamista  ja  muuta  vesien  taloudellista
hyötykäyttöä  koskevat  säännökset.  Vesilain
mukaisia lupaasioita ja muita hakemusasioi
ta kutsutaan vesitalousasioiksi.

Vesilain  1  luvussa  säädetään  kuitenkin
edelleen  eräistä  kielloista  ja  muista  vesien
käytön  yleisistä  rajoituksista,  joiden  tarkoi
tuksena  on  ehkäistä  pinta  ja  pohjavesien
haitallista  muuttumista.  Lain  1  luvun  15  §
sisältää  vesistön  muuttamiskiellon,  jonka
mukaan   on  ilman  lupaa  kielletty  kaikki  toi
menpiteet, joista voi aiheutua sellainen vesis
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tön  aseman,  syvyyden,  vedenkorkeuden,
vedenjuoksun  tai  muu  vesiympäristön  muu
tos,  joka  aiheuttaa  säännöksessä  tarkemmin
yksilöidyn haitan omaisuudelle,  vesiluonnol
le tai terveydelle. Saman luvun 19 §:ssä sää
detään  kytkennästä  ympäristönsuojelulakiin
siten, että säännöksessä mainittuihin  toimen
piteisiin,  kuten  ruoppaukseen,  ruoppausmas
san  sijoittamiseen  ja  ojitukseen,  tarvitaan
lupa  myös silloin kun siitä voi aiheutua  ym
päristönsuojelulaissa  tarkoitettua  pilaantu
mista.

Vesilain 1 luvun 18 §:ssä säädetään muusta
kuin  ympäristönsuojelulaissa  tarkoitetusta
pilaantumisesta  aiheutuvasta  pohjaveden
laadullisesta  tai  määrällisestä  muutoksesta.
Säännöksen  mukaan on kiellettyä  ilman ym
päristölupaviraston  lupaa  ryhtyä  toimeen,
josta  voisi  edellä  mainitusta  syystä  aiheutua
pohjaveden saannin vaikeutuminen  tai  tärke
än pohjavesiesiintymän antoisuuden olennai
nen  vähentyminen  (pohjaveden  muuttamis
kielto).

Vesilain  mukaan  vesistöihin  ja  pohja
vesivaroihin  ja  niiden  tilaan  vaikuttavat  toi
menpiteet  ja  rakenteet ovat yleensä  luvanva
raisia.  Vesivarojen  erilaiset  käyttötarpeet  ja
suojelunäkökohdat  sovitetaan  yhteen  tapaus
kohtaisesti  lupaharkinnassa  hankkeiden  hyö
tyjä  ja  haittoja  punnitsemalla  (intressivertai
lu).  Lain  tai  lupamääräysten  vastaisesti  toi
minut  voidaan  lain  21  luvun  3  §:n  hallinto
pakkosäännöksen  perusteella  määrätä  oikai
semaan laiton tilanne.

Vesilain  kokonaisuudistus  on  parhaillaan
valmisteilla.  Vesilakitoimikunnan  mietintö
valmistui  vuonna  2004  (komiteanmietintö
2004:2) ja sen työtä jatkamaan asetetun oike
usministeriön  työryhmän  mietintö  vuonna
2006  (työryhmämietintö  2006:13).  Ehdotus
ten tavoitteena on ajanmukaistaa vesien käyt
töä  koskeva  sääntely,  mutta  vesilain  säänte
lyalaan  ei  ehdoteta  suuria  periaatteellisia
muutoksia.

Muu lainsäädäntö

Ympäristöhaittojen  ehkäisemisestä  ja    kor
jaamisesta on säännöksiä myös muualla lain
säädännössä.  Kemikaalilain  (744/1989)  tar
koituksena on ehkäistä  ja  torjua kemikaalien
aiheuttamia  terveys  ja  ympäristöhaittoja.

Lain 15 §:ssä on säädetty kemikaalin valmis
tusta,  maahantuontia  ja  käsittelyä  koskeva
erityinen  huolehtimisvelvollisuus.  Jos  kemi
kaalin  huolimaton  käsittely  aiheuttaa  ympä
ristön  saastumista,  saastumisen  aiheuttajan
on  huolehdittava  ympäristön  puhdistamises
ta. Kemikaalilaki sisältää myös muun muassa
biosidivalmisteiden  hyväksymismenettelyä
koskevat  säännökset  sekä  kemikaaleja  kos
kevia kielto ja rajoitussäännöksiä. Vastaavat
kasvinsuojeluaineita  koskevat  säännökset
ovat kasvinsuojeluainelaissa (1259/2007).

Vaarallisten kemikaalien  ja räjähteiden kä
sittelyn  turvallisuudesta  annetun  lain
(390/2005)  tarkoituksena  on  ehkäistä  ja  tor
jua  muun  muassa  ympäristövahinkoja,  jotka
aiheutuvat  vaarallisten  kemikaalien  ja  räjäh
teiden  valmistuksesta,  käytöstä  ja  erilaisesta
käsittelystä. Laissa on säännökset muun mu
assa  yleisistä  turvallisuusvaatimuksista  ja
vaarallisten  kemikaalien  käsittelyä  ja  varas
tointia  koskevasta  lupa  ja  ilmoitusvelvolli
suudesta, kielloista  ja  rajoituksista sekä pak
kokeinoista.

Geenitekniikkalaki  (377/1995)  koskee
muuntogeenisten  organismien  käyttöä  sulje
tussa  tilassa  ja  niiden  tarkoituksellisesta  le
vittämistä  ympäristöön.  Lain  tavoitteena  on
edistää  geenitekniikan  turvallista  käyttöä  ja
kehittymistä  sekä  suojella  muun  ohella  ym
päristöä muuntogeenisiä  organismeja  käytet
täessä. Laissa on säädetty toiminnanharjoitta
jaa  koskevista  velvollisuuksista,  kuten  käyt
töön  liittyvästä  ilmoitus  ja  lupavelvollisuu
desta,  terveys  ja  ympäristöhaittojen  ehkäi
semiseksi  tarvittavasta  riskinarvioinnista,
huolellisuus, selvilläolo ja seurantavelvolli
suudesta sekä suljetussa käytöstä aiheutuvista
onnettomuus  ja  vaaratilanteista  ilmoittami
sesta. Lain mukaan geenitekniikan lautakunta
voi  määrätä  säännösten  vastaisen  toiminnan
ja  käytön  rajoittamisesta  tai  kieltämisestä.
Laissa on lisäksi säädetty toiminnanharjoitta
jan  vahingonkorvausvastuusta  ja  pakkokei
noista.

 Jätelain (1072/1993) 4 §:ssä säädetään jät
teitä  koskevasta  yleisestä  huolehtimisvelvol
lisuudesta. Sen mukaan kaikessa toiminnassa
on  huolehdittava  muun  muassa  siitä,  ettei
jätteestä aiheudu vaaraa tai haittaa terveydel
le  tai  ympäristölle.  Laki  velvoittaa  myös
jätteen  haltijan  olemaan  riittävän  hyvin  sel
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villä  hallinnassaan  olevan  jätteen  määrästä,
laadusta,  jätehuollon  kannalta  merkitykselli
sistä ominaisuuksista sekä  terveys  ja ympä
ristövaikutuksista.

Ympäristölle  aiheutuvien  vahinkojen  tor
jumisesta  säädetään  pelastuslaissa
(468/2003),  maaalueilla  tapahtuvien  öljyva
hinkojen  torjumisesta  annetussa  laissa
(378/1974)  ja  aluksista  aiheutuvan  vesien
pilaantumisen ehkäisemisestä annetussa  lais
sa (300/1979, jäljempänä alusjätelaki). Laeis
sa  on  säännöksiä  muun  muassa  torjuntavi
ranomaisista,  torjuntatyön  suorittamisesta  ja
torjuntaan  liittyvistä  oikeuksista  ja  velvolli
suuksista.  Öljyvahinkojen  ja  muiden  ympä
ristövahinkojen  torjuntatehtävät  kuuluvat
alueellisille  pelastusviranomaisille  lukuun
ottamatta  merellä  sattuvia  öljyvahinkoja,
joiden torjunnasta vastaa Suomen ympäristö
keskus.

Vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun
lain  (719/1994)  tarkoituksena  on  ehkäistä  ja
torjua  vahinkoa  ja  vaaraa,  jota  vaarallisten
aineiden  tie,  rautatie,  ilma  tai aluskuljetus
saattaa  aiheuttaa  ihmisille,  ympäristölle  ja
omaisuudelle. Vahinkojen torjumiseksi laissa
on  säädetty  kuljetukseen  liittyvistä  yleisistä
velvollisuuksista  ja  vaatimuksista,  kuten
kuljetushenkilöstön pätevyydestä, kuljettami
seen  liittyvistä  luvista  sekä  kuljetusvälineen
asiakirjoista  ja  turvatoimista  sekä  kuljetuk
sessa  käytettävän  pakkauksen  ja  säiliön  tur
vallisuudesta.  Laissa  on  säädetty  kuljetus
kielloista  ja  rajoituksista,  joiden  tavoitteena
on  varmistaa  kuljetuksen  turvallisuus.  Lain
15  §:n  nojalla  valvontaviranomaisella  on
oikeus kieltää vaarallisen aineen kuljetus, jos
se  ei  täytä  lain  tai  sen  nojalla  annettujen
säännösten vaatimuksia.

Luonnonsuojelua ja luonnon monimuotoi
suuden turvaamista koskeva lainsäädäntö

Ympäristövastuudirektiivin  mukaisten
luontovahinkojen  kannalta  keskeinen  säädös
on  luonnonsuojelulaki  (1096/1996).  Lain  1
§:n  mukaan  sen  yhtenä  tavoitteena  on  luon
non  monimuotoisuuden  ylläpitäminen.  Lain
5 §:n mukaan luonnonsuojelussa on tähdättä
vä luontotyyppien ja luonnonvaraisten eliöla
jien suotuisan suojelutason saavuttamiseen ja
säilyttämiseen.  Lain  toisessa  ja  kolmannessa

luvussa säädetään muun muassa luonnonsuo
jelusuunnittelusta  luonnonsuojeluohjelmien
avulla  sekä  luonnonsuojelualueista  ja  luon
nonmuistomerkeistä.

Varsinaiset  suojelusäännökset  on  sijoitettu
luonnonsuojelulain  46  lukuihin.  Niissä  sää
detään  luontotyyppien,  maiseman  ja  eliölaji
en suojelusta. Lain 29 §:ssä on säädetty kiel
to heikentää pykälässä  lueteltuja  luontotyyp
pejä  ja 47 §:ssä kielto  hävittää  tai  heikentää
erityisesti suojellun  lajin säilymiselle tärkeää
esiintymispaikkaa.  Voimaan  tullakseen  kiel
lot  vaativat  alueellisen  ympäristökeskuksen
päätöksen luontotyyppiin kuuluvan alueen tai
lajin  esiintymispaikan  rajoista.  Luonnonsuo
jelulaissa on  lisäksi säännökset eläin  ja kas
vilajien rauhoittamisesta (38, 39 ja 42 §) sekä
Euroopan  yhteisön  lajisuojelua  koskevat
erityissäännökset  (niin  sanotut  tiukan  suoje
lun lajit, 49 §).

Lain 10 luvussa on Euroopan yhteisön Na
tura  2000  verkostoa  koskevat  erityissään
nökset. Niillä on  tärkeimmiltä osiltaan pantu
täytäntöön  neuvoston  direktiivi  luontotyyp
pien sekä luonnonvaraisen eläimistön  ja kas
viston  suojelusta  92/43/ETY  (jäljempänä
luontodirektiivi)  sekä  neuvoston  direktiivi
luonnonvaraisten  lintujen  suojelusta
79/409/ETY  (jäljempänä  lintudirektiivi).
Natura  2000  verkosto  koostuu  luonto  ja
lintudirektiiveissä  tarkoitettujen  luontotyyp
pien ja lajien elinympäristöjen suojelemiseksi
perustetuista  alueista.  Verkoston  keskeisenä
tavoitteena  on  myötävaikuttaa  kyseisten
luontotyyppien  ja  lajien  suotuisan  suojelun
tason säilyttämisen  ja  saavuttamisen varmis
tamiseen.  Luonnonsuojelulaissa  on  säännök
set  myös  poikkeuksen  myöntämisestä  Natu
raalueiden  luonnonarvoja  heikentäville
hankkeille ja verkoston täydentämisestä näis
sä tapauksissa.

Luonnonsuojelulain  57  §:ssä  on  hallinto
pakkosäännös.  Sen  mukaan  alueellinen  ym
päristökeskus  voi  muun  muassa  määrätä  la
kia  tai  sen  nojalla  annettuja  säännöksiä  tai
määräyksiä  rikkoneen  poistamaan  oikeuden
vastaisen  tilan  tai  korjaamaan  laiminlyöntin
sä.  Haittaa  kärsineellä  henkilöllä  ja  rekiste
röidyllä  luonnon  tai  ympäristönsuojelujär
jestöllä  toimialueellaan  sekä  kunnalla  on
oikeus saattaa hallintopakkoasia vireille.
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Luonnonsuojelulain  lisäksi  luonnon  moni
muotoisuutta  turvaavia  säännöksiä  on  luon
nonsuojeluasetuksessa  (160/1997)  sekä  met
sälaissa  (1093/1996)  ja  vesilaissa.  Metsälain
10  §:ssä  luetellaan  biologisen  monimuotoi
suuden  kannalta  erityisen  tärkeitä  elinympä
ristöjä, joita koskevat hoito ja käyttötoimen
piteet  tulee  tehdä  elinympäristöjen  ominais
piirteet säilyttävällä tavalla. Vesilain 1 luvus
sa  on  niin  sanottujen  pienten  vesien  (fladat,
kluuvijärvet,  lammet,  uomat,  lähteet)  luon
nontilan muuttamiskiellot.

Ympäristövahinkojen korvaamista koskeva
lainsäädäntö

Suomessa  on  ympäristövahinkojen  kor
vaamisen  varalle  säädetty  1990luvulla  lain
säädäntöä,  joka  kattaa  sekä  ensisijaisen  että
toissijaisen  vahingonkorvausvastuun.  Vahin
gonkorvauslainsäädännön  tarkoituksena  on
turvata  korvauksen  saaminen  ympäristöva
hingoista  taloudellista  menetystä  kärsineille,
kun  taas  edellä  selostetun  ympäristön  ja
luonnonsuojelulainsäädännön  tarkoituksena
on  ehkäistä  ja  vähentää  ympäristön  pilaan
tumista  sekä  suojella  luontoa  ja  maisemaa.
Vaikka  ympäristövastuudirektiivi  ei  koske
kaan  ympäristövahinkojen  korvausvelvolli
suutta,  korvauslainsäädännöllä  on  läheinen
yhteys  ympäristön  ennallistamisvastuuseen
muun  muassa  osittain  yhteisen  käsitteistön
kautta.

Laki  ympäristövahinkojen  korvaamisesta
(737/1994,  jäljempänä  ympäristövahinkola
ki)  on  ympäristövahinkojen  korvaamisvas
tuuta  sääntelevä  yleislaki.  Ympäristövahin
kolakia  sovelletaan  ympäristön  pilaantumi
sesta  tai  muusta  ympäristössä  ilmenevästä
häiriöstä  johtuvan  vahingon  korvaamiseen.
Edellytyksenä  lain  soveltamiselle  on  lisäksi,
että vahingon on täytynyt  johtua tietyllä alu
eella  harjoitetusta  toiminnasta. Siten  esimer
kiksi yksittäisten  liikennevälineiden käytöstä
aiheutuvat vahingot  eivät kuulu  lain sovelta
misalaan.

Vastuu ympäristövahinkojen korvaamisesta
on  ympäristövahinkolain  mukaan  vahingon
aiheuttajalla ja se on luonteeltaan ankaraa eli
tuottamuksesta  riippumatonta  vastuuta.  Lain
mukaan korvattavia ovat henkilö ja esineva
hingot  sekä  vähäistä  suuremmat  muut  talou

delliset  vahingot.  Perinteisten  vahingonkor
vausten  lisäksi  laki  takaa  oikeuden  saada
korvausta  myös  vahingon  torjuntatoimenpi
teistä  ja  ympäristön  ennallistamisesta  aiheu
tuneista  kustannuksista  sekä  näiden  toimen
piteiden  selvittämiseksi  tarpeellisista  kustan
nuksista (6 §).

Vesien  pilaantumisesta  ja  muusta  vesien
käytöstä  aiheutuvista  vahingoista  määrätään
korvaukset  pääsääntöisesti  jo  toimintaan
tarvittavan  luvan  käsittelyn  yhteydessä,  jos
voidaan  ennakoida  toiminnasta  aiheutuvan
korvattavaa  vahinkoa.  Tapauksesta  riippuen
korvauksiin  sovelletaan  joko  ympäristöva
hinkolakia  tai  vesilakia.  Luvissa  voidaan
määrätä  toiminnanharjoittajalle  myös  ka
lanistutusvelvoitteita  kalakannalle  aiheutuvi
en  vahinkojen  kompensoimiseksi  tai  suorit
tamaan  kalatalousmaksua  kalatalousviran
omaiselle.

Alusliikenteestä  aiheutuvien  öljyvahinko
jen  korvausvastuusta  säädetään  merilain  10
luvussa  (42/1995).  Luvun  säännöksillä  on
pantu  täytäntöön  aluksista  aiheutuvien  öljy
vahinkojen  korvausvastuuta  koskevien  kan
sainvälisten  yleissopimusten  määräykset.
Määräykset  perustuvat  aluksen  omistajan
ankaraan  vastuuseen  ja  takaavat  oikeuden
saada korvausta myös kohtuullisista ympäris
tön  ennallistamiskustannuksista.  Öljysäiliö
aluksilla  tulee olla  pakollinen  vastuuvakuu
tus.

Tieliikenteestä  aiheutuvat  ympäristövahin
got  ja niiden  torjuntakustannukset  korvataan
ajoneuvon  liikennevakuutuksesta  liikenneva
kuutuslain  (279/1959)  nojalla.  Raideliiken
nevastuulain (113/1999) mukaan raideliiken
teen  harjoittaja  on  velvollinen  korvaamaan
raidekulkuneuvon  käyttämisestä  raideliiken
teeseen aiheutuvan vahingon. Rautatieliiken
teen  harjoittajalla  on  rautatielain  (555/2006)
nojalla oltava vastuuvakuutus.

Edellä  mainittujen  lakien  mukaista  aiheut
tajan ensisijaista korvausvastuuta täydentävät
ympäristövahinkovakuutuksesta  annettu  laki
(81/1998)  ja  öljysuojarahastosta  annettu  laki
(1406/2004). Näiden lakien nojalla korvataan
eräissä  tapauksissa vahingot  sekä niiden  tor
junta  ja  ennallistamiskustannukset,  jos  kor
vausta  ei  saada  perityksi  vahingon  aiheutta
jalta  tai  tämän  vastuuvakuutuksesta  taikka
aiheuttajaa ei saada selville.
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Ympäristövahingot ja niistä aiheutuneet kus
tannukset

Suomen ympäristökeskuksessa on  selvitet
ty  vuosina  1989— 1994,  1995— 1999  ja
2000— 2005  sattuneita  ympäristöonnetto
muuksia  ja  niistä  aiheutuneita  kustannuksia.
Selvitysten  tavoitteena  on  ollut  saada  tietoa
ympäristöonnettomuuksien  lukumäärästä,
laadusta, syistä, vaikutuksista, kustannuksista
sekä kustannusten maksajista.

Ympäristövahinko  on  selvityksissä  määri
telty vahingoksi,  jossa ympäristölle haitallis
ta ainetta  tai  energiaa  joutuu  tai  saattaa  jou
tua ympäristöön. Selvitysten ulkopuolelle on
rajattu öljyn, säteilyn, niin sanotusta normaa
litoiminnasta  aiheutuvan  pilaantumisen,  ha
jakuormituksen  ja  luonnonmullistusten  aihe
uttamat  vahingot.  Tarkastelu  on  kohdistunut
onnettomuuksiin  ja  muihin  äkillisiin  tapauk
siin.  Suojelluille  lajeille  tai  luontotyypeille
aiheutuneet vahingot eivät ole olleet selvitys
ten kohteena.

Vahinkotapahtumat  on  luokiteltu  seurauk
siltaan  vakaviin,  suuriin,  lieviin  ja  ei  seura
uksia  –luokkiin.  Seurauksien  luokituksessa
on otettu huomioon ekologiset, terveydelliset
ja yhteiskunnalliset  (viihtyvyys, maankäyttö,
pohjavedet  ja  vedenotto)  vaikutukset.  Selvi
tyksissä  ei  ole  voitu  arvioida  sitä,  ylittäisi
vätkö  esimerkiksi  seurauksiltaan  suuriksi  tai
vakaviksikaan  luokitellut  vahingot  ympäris
tövastuudirektiivin  edellyttämän  vahingon
merkittävyyskynnyksen.

Selvityksissä  on  arvioitu  vain  taloudellisia
menetyksiä.  Selvityksissä  ei  ole  määritelty
hintaa  luontoarvoille  tai  ekologisille  vahin
goille.  Kustannuksissa  on  otettu  huomioon
torjunta ja ennallistamiskustannukset. Lisäk
si  kustannuksissa  on  otettu  huomioon  tutki
mus  ja  seurantakustannukset,  vahingonkor
vaukset, sakot ja konfiskaatiot, keskeytyskus
tannukset sekä muun työajan ja muun muassa
viestinnän kustannukset.

Selvitykseen  vuosilta  2000— 2005  on  ke
rätty yhteensä 450 vahinkoa. Aiempiin selvi
tyksiin  ympäristövahinkoja  on  kerätty  huo
mattavasti  vähemmän,  vuosilta  1995— 1999
yhteensä 134 ja vuosilta 1989— 1994 yhteen
sä 256 tapausta. Erot eivät kuitenkaan toden
näköisesti  johdu  vahinkotapausten  määrän

todellisesta kasvusta, vaan eroista selvitysten
aineiston  hankinnassa.  Vahinkotapausten
määrän  suuri  vuosittainen  vaihtelu  on  muu
tenkin  ollut  tyypillistä  kaikille  tarkastelujak
soille.

Seurauksiltaan  suuriksi  viimeisimmän  tar
kastelujakson  tapauksista on  luokiteltu 39  ja
vakaviksi yhdeksän.

Kustannukset  ovat  yhteensä  vuosilta
2000— 2005 olleet noin 3,5 miljoonaa euroa.
Vuosina  1995— 1999  kustannukset  olivat
yhteensä 24,5 miljoonaan markkaa (noin 4,2
miljoonaa  euroa)  ja  vuosien  1989— 1994
selvityksessä  noin  22  miljoonaa  markkaa
(noin 3,7 miljoonaa euroa).

Vuosittaiset  kustannukset  vaihtelevat  pal
jon  ja  määräytyvät  pitkälti  kustannuksiltaan
suurten  vahinkotapausten  mukaan.  Suurim
mat  kustannukset  ovat  aiheutuneet  pintave
siin ja maaperään kohdistuneista vahingoista.
Valtaosan  kustannuksista  ovat  maksaneet
toiminnanharjoittajat.

Selvityksen  mukaan  suurin  riski  ympäris
tövahingoille  on  kuljetuksen,  teollisuuden
sekä kunnallistekniikan aloilla. Eniten vahin
koja  tapahtui  kuljetusalalla,  yhteensä  172.
Eniten kuljetusalan vahinkoja tapahtui termi
naalitoiminnassa  ja  välivarastoinnissa,  mutta
niissä  tapahtuneet  vahingot  ovat  pääasiassa
olleet  pieniä  ja  hyvin  torjuttuja.  Alalla  on
tapahtunut  yksi  suureksi  luokiteltava  vahin
ko.  Myös  maantiekuljetuksissa,  satamissa  ja
ratapihoilla  tapahtuu  paljon  pieniä  torjuttuja
vahinkoja.  Maantieliikenteessä  tapahtui  kui
tenkin  myös  kolme  suurta  ja  kaksi  vakavaa
vahinkoa.

Toiseksi  eniten  vahinkoja  tapahtui  teolli
suudessa,  yhteensä  169  tapahtumaa.  Teolli
suuden  aloista  eniten  vahinkoja  tapahtui  ke
mian ja puunjalostusteollisuudessa. Eri teol
lisuuden  alojen  vahingoista  17  on  luokiteltu
seurauksiltaan  suuriksi  ja  kaksi  vakaviksi
vahingoksi.

Kunnallistekniikassa  vahinkojen  koko
naismäärä  on  edellä  mainittuja  aloja  vähäi
sempi,  yhteensä 47  tapahtumaa, mutta niistä
seurauksiltaan  suuriksi  on  luokiteltu  10  ja
vakaviksi  kaksi.  Tyypillisiä  vahinkotapahtu
mia  ovat  jäteveden ylivuodot  tai  jätevesiput
kien rikot. Seuraukset ovat tyypillisesti kala
kuolemia  ja  esimerkiksi uimarantojen  sulke
misia.
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Selvityksen  perusteella  ympäristövahinko
jen  syynä  ovat  useimmiten  inhimilliset  teki
jät.  Valtaosassa  vahinkotapauksista,  202
tapausta,  vahinko  johtui  jonkin  asteisesta
huolimattomuudesta  toiminnassa.  Tähän
luokkaan  kuului  huolimattomuus  toiminnas
sa,  menettelyvirheet  ja  tahalliset  vahingot.
Seuraavaksi  merkittävimpinä  syinä  ovat  ol
leet  rakenne  ja  tekniset  viat,  yhteensä  168
tapausta.

Suurin osa vahinkotapahtumista on kohdis
tunut  ensisijaisesti  maaperään,  ja  niitä  on
ollut  yhteensä  206  tapausta.  Maaperävahin
goissa  torjuntatoimilla  on  kuitenkin  suuri
merkitys  ja  kokonaan  torjuttuja  (ei  seurauk
sia ympäristölle tai ihmisille) oli 158 tapaus
ta.  Seurauksiltaan  suuriksi  luokiteltavia  va
hinkoja  tapahtui  yhdeksän  ja  tapauksissa
maata on jouduttu poistamaan tai vaihtamaan
huomattavankin  suuria  määriä.  Vakaviin
maaperävahinkoihin  liittyy  usein  myös  poh
javeden pitkäaikainen pilaantuminen.

Lukumäärältään  seuraavaksi  eniten  aineis
tossa on ollut  ilmaan kohdistuneita vahinko
ja,  joita  on  ollut  yhteensä  123  tapausta.  Il
maan  kohdistuneeseen  vakavaan  vahinkoon
liittyi muun muassa kasvistovaurioita.

Pintavesiin  kohdistuneita  vahinkoja  tapah
tui yhteensä 80. Useimmiten vesistöihin jou
tuvat päästöt laimenivat itsestään ja seurauk
set  jäivät  pieniksi.  Pintaveteen  kohdistuneis
sa  vahinkotapauksissa  on  kuitenkin  kaikista
eniten seurauksiltaan suuria vahinkoja. Myös
yli  puolet  vakavista  vahingoista  kohdistui
pintaveteen.  Näihin  tapauksiin  liittyy  mitta
via kalakuolemia sekä virkistyshaittoja.

Ensisijaisesti  pohjaveteen  kohdistuneiksi
katsottiin vain  kaksi  tapausta. Seuraukset on
toisessa  tapauksessa  luokiteltu  suuriksi  ja
toisessa vakaviksi.

2.2 Kansainvälinen kehitys sekä ulko
maiden ja EU:n lainsäädäntö

Ympäristövastuudirektiivi

Ympäristövastuudirektiivin  säätämistä
edelsi  pitkäaikainen  valmistelu  Euroopan
yhteisön piirissä. Komissio julkaisi jo vuonna
1993  vihreän  kirjan  ympäristövahinkojen
korjaamisesta.  Tätä  konkreettisempi  oli
vuonna 2000 julkaistu valkoinen kirja ympä

ristövahinkovastuusta (KOM 2000(66) lopul
linen),  joka  sisälsi  suuntaviivat  tulevalle  di
rektiiville. Komission 23 päivänä tammikuu
ta  2002  antama  direktiiviehdotus  kuitenkin
poikkesi  valkoisesta  kirjasta  siinä,  että  se  ei
koskenut  lainkaan  ympäristövahinkojen  joh
dosta  maksettavia  korvauksia,  vaan  ehdotus
kattoi  vain  julkisoikeudellisen  ympäristön
ennallistamisvastuun.

Ympäristövastuudirektiivin  tavoitteena  on
velvoittaa  jäsenvaltiot  huolehtimaan  vakavi
en  ympäristövahinkojen  ennalta  ehkäisemi
sestä ja sattuneiden vahinkojen korjaamisesta
aiheuttamisperiaatteen  mukaisesti.  Ympäris
tövahinko  on  määritelty  vahingoksi,  joka
aiheuttaa suojelluille lajeille ja luontotyypeil
le,  vesille  tai  maaperälle  merkittäviä  tai
huomattavia  haitallisia  vaikutuksia  (2  artik
la). Suojellut lajit  ja luontotyypit on direktii
vissä edelleen määritelty viittaamalla luonto
ja  lintudirektiivin  liitteissä  lueteltuihin  lajei
hin  ja  luontotyyppeihin,  joiden  suotuisaa
suojelun  tasoa  direktiivi  pyrkii  turvaamaan.
Direktiivin  liitteessä  I  on  esitetty  perusteet,
joilla  suotuisalle  suojelutasolle  aiheutuvien
vaikutusten  merkittävyyttä  on  arvioitava.
Suojeltujen  lajien  ja  luontotyyppien  määri
telmää  voidaan  kansallisesti  myös  laajentaa.
Vähäiset  ympäristövahingot  jäävät  direktii
vin soveltamisalan ulkopuolelle.

Ympäristövastuudirektiivissä  ei  ole  erik
seen  määritelty  ilmalle  aiheutuvaa vahinkoa.
Kuitenkin  direktiivin  perustelutekstin  (4)
kohdan  mukaan  ympäristövahinkoihin  kuu
luvat myös  ilman  kautta  tapahtuvien  päästö
jen  aiheuttamat  vahingot  vesiin,  maaperään
taikka  suojeltaville  lajeille  tai  luontotyypeil
le.

Direktiiviä  sovelletaan  ympäristövahinkoi
hin,  jotka  ovat  aiheutuneet  liitteessä  III  lue
teltujen  ammatillisten  toimintojen  harjoitta
misesta.  Tällaisten  toimintojen  harjoittajat
ovat ankarassa eli  tuottamuksesta  riippumat
tomassa  vastuussa    toiminnasta  aiheutuvasta
ympäristövahingosta.  Nämä  ovat  toimintoja,
joilta  edellytetään  jokin  yhteisön  ympäristö
lainsäädännön mukainen lupa tai hyväksyntä.
Tällaisia  ovat    esimerkiksi  suuret  teollisuus
laitokset,  jätteiden  käsittely  sekä  vaarallisiin
aineisiin,  kasvinsuojeluaineisiin,  biosidituot
teisiin  ja  geneettisesti  muunnettuihin  or
ganismeihin  liittyvät  toiminnat.  Suojelluille
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lajeille  ja  luontotyypeille  aiheutetusta vahin
gosta  vastaa  kuitenkin  jokainen ammatillista
toimintaa harjoittava,  jos on  toiminut  tuotta
muksellisesti.

Direktiivin soveltamisesta on säädetty usei
ta  poikkeuksia.  Poikkeuksellisista  luon
nonilmiöistä  sekä  kansallisen  puolustuksen
tai  kansainvälisen  turvallisuuden  vuoksi  teh
dyistä  toimista  aiheutuvat  vahingot  eivät
esimerkiksi  kuulu  direktiivin  sovelta
misalaan.  Direktiiviä  ei  myöskään  sovelleta
vahinkoihin,  joiden  korvausvastuusta määrä
tään  direktiivin  liitteessä  IV    luetelluissa
kansainvälisissä  sopimuksissa  edellyttäen,
että  sopimus  on  voimassa  asianomaisessa
jäsenvaltiossa  ja  kansainvälisesti.  Nämä  so
pimukset  koskevat  merellä  sattuvia  öljyva
hinkoja  ja  vaarallisten  aineiden  kuljetuksia.
Myös  ydinvahingot  ovat  rajattu  sovelta
misalan  ulkopuolelle.  Hajakuormituksesta
aiheutuvaan  ympäristövahinkoon  direktiiviä
sovelletaan  vain,  jos  voidaan  osoittaa  syy
yhteys vahingon ja yksittäisten toiminnanhar
joittajien toiminnan välillä.

Direktiivin  tarkoittaman  ympäristövahin
gon  tai  sen  välittömän  uhan  aiheuttaja  on
velvollinen  joko  itse  estämään  tai  korjaa
maan aiheuttamansa  vahingon  tai,  jos  viran
omainen toteuttaa tarpeelliset ehkäisemis tai
korjaamistoimet,  vastaamaan  näistä  aiheutu
neista  kustannuksista  (5,  6  ja  8  artiklat).
Toimivaltainen viranomainen määrää korjaa
vista toimista (7 artikla). Direktiivin liitteessä
II  säädetään  tarkemmin  korjaamisen  tavoit
teista  ja  korjaavien  toimien  yksilöinnistä  ja
valinnasta.  Ensisijaisena  tavoitteena  on  pa
lauttaa vahingoittunut ympäristö tilaan, jossa
se  oli  ennen  ympäristövahingon  tapahtumis
ta.  Jollei  tämä  ole  mahdollista,  tulee  käyttää
täydentäviä ja korvaavia toimia.

Ankaraan  vastuuseen  voidaan  kansallisesti
säätää lievennyksiä. Edellytyksenä on tällöin,
että ympäristövahingon aiheuttanut päästö tai
tapahtuma  on  kansallisen  lain  mukaisesti
myönnetyn luvan sallima ja vastaa lupaehtoja
tai vahinko on  johtunut päästöstä  tai  toimin
nasta,  jota  ei  tapahtumaaikaisen  tiedon  pe
rusteella  pidetty  haitallisena  (8  artiklan  4
kohta).  Lisäksi  toiminnanharjoittajan  on
osoitettava, ettei hän ole toiminut tuottamuk
sellisesti.

Direktiivissä  on  lisäksi  säännökset  kustan
nusvastuun  jakautumisesta useiden vahingon
aiheuttajien tai tuotteen valmistajan ja käyttä
jän  kesken  (9  artikla),  vastuun  vanhentu
misajasta  (10  artikla),  toimivaltaisen  viran
omaisen  tehtävistä (11 artikla), asianosaisten
ja  ympäristöjärjestöjen  vireillepano  ja  muu
toksenhakuoikeudesta  (12  ja  13  artikla),  va
kuutuksista ja muista vakuuksista (14 artikla)
sekä  jäsenvaltioiden  yhteistyöstä  yli  rajojen
ulottuvissa ympäristövahingoissa (15 artikla).

Ympäristövastuudirektiivi  on  minimidirek
tiivi, mikä  tarkoittaa, ettei se  estä  jäsenvalti
oita  säätämästä  kansallisesti  direktiiviä  tiu
kempaa  ympäristövastuulainsäädäntöä  (16
artikla). Direktiiviä sovelletaan vain sen kan
salliselle  täytäntöönpanolle  asetetun  määrä
päivän  eli  30  päivänä  huhtikuuta  2007  jäl
keen  harjoitetusta  toiminnasta  johtuviin  va
hinkoihin (17 artikla).

Ympäristövastuudirektiivin kannalta merki
tyksellinen muu yhteisön lainsäädäntö

Lintu ja luontodirektiivit

Euroopan  yhteisöjen  neuvosto antoi 2 päi
vänä  huhtikuuta  1979  direktiivin
79/409/ETY luonnonvaraisten lintujen suoje
lusta (lintudirektiivi) ja 21 päivänä toukokuu
ta 1992 direktiivin 92/43/ETY  luontotyyppi
en  sekä  luonnonvaraisen  eläimistön  ja  kas
viston suojelusta (luontodirektiivi).

Lintudirektiivin tavoitteena on suojella Eu
roopan jäsenvaltioiden alueilla luonnonvarai
sina eläviä lintulajeja sekä hoitaa ja säännellä
niitä.  Lintudirektiivi  sisältää  myös  säännök
set  näiden  lintulajien  hyödyntämisestä.  Di
rektiivin mukaan  lintulajien kannat on pidet
tävä sellaisella  tasolla,  joka vastaa erityisesti
ekologisia,  tieteellisiä  ja  sivistyksellisiä vaa
timuksia. Lajisuojelusäännösten  lisäksi  lintu
direktiivillä  pyritään  suojeltujen  lintulajien
elinympäristöjen  säilyttämiseen.  Elinympä
ristöjen riittävän moninaisuuden ja laajuuden
säilyttämiseen  ja  ennalleen  saattamiseen
pyritään  muun  muassa  suojelualueita  perus
tamalla. Direktiivi edellyttää, että jäsenvaltiot
kieltävät direktiivin soveltamisalaan kuuluvi
en  lintulajien  yksilöiden  tahallisen  tappami
sen, pyydystämisen,  lintujen pesien  ja  muni
en  tahallisen  tuhoamisen  tai  vahingoittami
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sen, lintujen pesinnän aikaisen häirinnän sekä
kaiken  kaupallisen  käytön.  Direktiivi  mah
dollistaa suojelusäännöksistä poikkeamisen 9
artiklassa säädetyillä kriteereillä.

Lintudirektiivi  on  pantu  täytäntöön  Man
nerSuomen  osalta  pääosin  luonnonsuojelu
lailla  ja  –asetuksella  sekä  metsästyslain
(615/1993)  ja  sen  nojalla  annetun  asetuksen
(666/1993) säännöksillä.

Luontodirektiivin  ensisijaisena  tavoitteena
on edistää luonnon monimuotoisuuden säilyt
tämistä, ottaen kuitenkin huomioon taloudel
liset, sosiaaliset, sivistykselliset  ja alueelliset
vaatimukset.  Direktiivillä  on  myös  tarkoitus
edistää  kestävän  kehityksen  tavoitetta.  Ta
voitteisiin  pyritään  suojelemalla  luontotyyp
pejä  sekä  luonnonvaraista  eläimistöä  ja  kas
vistoa.  Direktiivin  käytännön  toimenpiteillä
tähdätään  lajien  ja  luontotyyppien  suotuisan
suojelun  tason  saavuttamiseen  ja  säilyttämi
seen.

Luontodirektiivillä  perustettiin  yhtenäinen
eurooppalainen  ekologinen  verkosto  erityis
ten suojelutoimien alueista eli Natura 2000 –
verkosto. Verkosto koostuu  luontodirektiivin
liitteessä I  luetelluista  luontotyypeistä  ja  liit
teessä  II  lueteltujen  lajien  elinympäristöistä.
Verkostoon  kuuluvat  lisäksi  jäsenvaltioiden
lintudirektiivin mukaan luokittelemat  erityis
ten  suojelutoimien  alueet.  Verkoston  muo
dostavat  jäsenvaltiot  ja  Euroopan  komissio
yhteistyössä.  Luontodirektiivi  edellyttää
myös,  että  jäsenvaltiot  toteuttavat  verkoston
alueille  tarvittavat  suojelutoimenpiteet  ja
laativat  tarvittaessa  alueen  käyttösuunnitel
mat.
   Natura  2000  –verkoston  suojelutavoitteet
edellyttävät, että kaikki sellaiset suunnitelmat
ja  hankkeet,  jotka  voivat  merkittävästi  vai
kuttaa  verkostoon  tai  siihen  myöhemmin
osoitettavan  alueen  suojeluun,  tulee  saattaa
niin sanotun Naturaarvioinnin piiriin. Mikäli
arviointi  osoittaa,  että  suunnitelma  tai hanke
vaikuttaa  alueen  koskemattomuuteen,  lupaa
ei pääsääntöisesti myönnetä. Luontodirektiivi
sisältää  kuitenkin  poikkeusmenettelyn,  jolla
suunnitelma  tai hanke voidaan  toteuttaa erit
täin  tärkeän  yleisen  edun  kannalta  pakotta
vasta  syystä,  mikäli  vaihtoehtoista  ratkaisua
ei  ole.  Tällaiset  tilanteet  ovat  käytännössä
erittäin harvinaisia ja edellyttävät lisäksi, että
jäsenvaltio  huolehtii  korvaavista  toimenpi

teistä  verkoston  yhtenäisyyden  turvaamisek
si.

Luontodirektiivin  lajisuojelusäännökset
edellyttävät  jäsenvaltioiden  luovan  direktii
vin liitteen IV akohdassa mainituille eläinla
jeille ja liitteen bkohdassa mainituille kasvi
lajeille  tiukan  suojelujärjestelmän.  Jäsenval
tioiden on  lisäksi  turvattava suotuisan suoje
lun  tason  säilyttäminen  luontodirektiivin
liitteessä  V  mainituille  lajeille.  Luontodirek
tiivin  suojelusäännöksistä  poikkeamisen  pe
rusteet on mainittu 16 artiklassa.

Luontodirektiivi  on pantu  täytäntöön Man
nerSuomen  osalta  pääosin  luonnonsuojelu
lailla  ja  asetuksella,  kalastuslailla
(286/1982)  ja  kalastusasetuksella
(1116/1982),  metsästyslailla  ja  asetuksella
sekä metsälailla.

   Vesipolitiikan puitedirektiivi

Euroopan  parlamentti  ja  neuvosto  antoivat
23  päivänä  lokakuuta  2000  direktiivin
2000/60/EY yhteisön vesipolitiikan puitteista
(jäljempänä vesipuitedirektiivi).

Direktiivin  tarkoituksena  on  luoda  sisä
maan  pinta  ja  pohjavesien  sekä  rannikko
vesien  suojelua varten puitteet,  jotka  estävät
pinta  ja  pohjavesien  huononemisen  sekä
suojelevat  ja parantavat niiden  tilaa. Tarkoi
tuksena on myös turvata kestävä vedenkäyttö
sekä  myötävaikuttaa  tulvien  ja  kuivuuden
vaikutusten lieventämiseen.

Jäsenvaltioiden on suojeltava, parannettava
ja ennallistettava kaikkia pinta ja pohjavesiä,
jotta  niissä  saavutettaisiin  hyvä  tila  viimeis
tään  vuonna  2015.  Direktiivissä  pintaveden
tila  määritetään  ekologisin  ja  kemiallisin
mittarein  ja  pohjaveden  tila  määrällisin  ja
kemiallisin  mittarein.

Ympäristövastuudirektiivin  2  artiklan  b
kohdan  mukaan  vesille  aiheutuvalla  vahin
golla  tarkoitetaan  vahinkoa,  joka  vaikuttaa
huomattavan  haitallisesti  kyseessä  olevien
vesien  ekologiseen,  kemialliseen  ja/tai  mää
rälliseen  tilaan  ja/tai  ekologiseen  potentiaa
liin,  siten  kuin  ne  määritellään  vesipuitedi
rektiivissä,  lukuun  ottamatta  haitallisia  vai
kutuksia,  joihin  sovelletaan  mainitun  direk
tiivin 4 artiklan 7 kohtaa.

Pintaveden  ekologisella  tilalla  tarkoitetaan
pintavesiekosysteemien  rakenteen  ja  toimin



18

nan  kuvaamista  luokiteltuna  viiteen  luok
kaan.  Ekologisen  tilan  luokittelu  perustuu
pintaveden  biologisiin,  hydrologis—
morfologisiin  ja  kemiallis— fysikaalisiin
tekijöihin.  Luokat  ovat  erinomainen,  hyvä,
tyydyttävä,  välttävä  ja  huono.  Pintaveden
hyvällä  kemiallisella  tilalla  tarkoitetaan  sel
laista  kemiallista  tilaa,  jossa  aineiden  pitoi
suudet  eivät  ylitä  yhteisön  lainsäädännössä
määriteltyjä ympäristönlaatunormeja.

Pohjaveden  määrällisellä  tilalla  ilmaistaan,
missä  määrin  suora  ja  epäsuora  vedenotto
vaikuttavat  pohjavesimuodostumaan.  Kemi
alliseen  tilaan  vaikuttavat  ympäristönlaa
tunormit  sekä  sähköjohtavuuden  perusteella
tilassa havaitut muutokset.

Ekologisella potentiaalilla  tarkoitetaan kei
notekoisten  tai  muutoin  ihmisen  toiminnan
voimakkaasti muuttamien vesien tilaa.

Ympäristövastuudirektiivin  2  artiklan  5
kohdan mukaan direktiivissä vesillä tarkoite
taan  kaikkia  vesipuitedirektiivin  sovelta
misalaan kuuluvia vesiä. Vesipuitedirektiivin
soveltamisalaan  kuuluvat  pintavedet,  joita
ovat  sisämaan  pintavedet,  jokisuiden  vaihet
tumisalueet  ja rannikkovedet. Veden kemial
lisen  tilan  osalta  soveltamisen  piiriin  kuulu
vat  myös  aluevedet.  Lisäksi  vesipuitedirek
tiivin  piiriin  kuuluvat  pohjavedet.  Suomessa
ei  luonnonmaantieteellisesti  ole  jokisuiden
vaihettumisalueiksi luettavia vesiä.

Vesipuitedirektiivin  4  artiklan  7  kohdassa
säädetään uusista, yleisen edun kannalta erit
täin tärkeistä hankkeista, joiden osalta jäsen
valtioiden ei katsota rikkovan vesipuitedirek
tiiviä,  vaikka  tehtävät  toimenpiteet  johtaisi
vat  vesien  tilatavoitteiden  saavuttamatta  jää
miseen.  Tilatavoitteesta  poikkeaminen  on
mahdollista vain vesipuitedirektiivissä sääde
tyin edellytyksin.

Vesipuitedirektiivi  on  Suomessa  pääosin
pantu  täytäntöön  lailla  vesienhoidon  järjes
tämisestä (1299/2004) ja sen nojalla annetuil
la  valtioneuvoston  asetuksilla  vesienhoito
alueista  (1303/2004)  ja  vesienhoidon  järjes
tämisestä  (1040/2006).  Lisäksi  ympäristön
suojelulain  nojalla  on  annettu  valtioneuvos
ton  asetus  vesiympäristölle  vaarallisista  ja
haitallisista  aineista  (1022/2006),  jossa  sää
detään  pintaveden  laatunormeista.  Ympäris
tönsuojelulain  ja  vesilain  muuttamisesta  an
netuilla  laeilla  (1300/2004  ja  1301/2004)

lakeihin  lisättiin  säännökset  siitä,  kuinka
vesienhoitosuunnitelmat  on  otettava  huomi
oon lupamenettelyssä.

Lainsäädäntö eräissä yhteisön jäsenmaissa

Ruotsi

Ruotsissa  ympäristövahinkoja  koskevasta
vastuusta  säädetään  ympäristökaaressa  (mil
jöbalk).  Lakiin  koottiin  vuonna  1999  voi
maan  tullessa ympäristölainsäädännön koko
naisuudistuksessa  pääosa  olemassa  olevasta
ympäristölainsäädännöstä.

Ympäristövahingon tai haitan aiheuttaja on
ympäristökaaren  2  §:ssä  ilmaistun  aiheutta
misperiaatteen  mukaisesti  vastuussa  vahin
gon tai haitan korjaamisesta. Lain 10 luvussa
säädetään  pilaantuneisiin  alueisiin  liittyvästä
julkisoikeudellisesta  korjausvastuusta.  Kor
vausvastuusta yksityisille  tahoille ympäristö
vahingon seurauksena aiheutuneista henkilö
ja omaisuusvahingoista sekä  tietyistä varalli
suusvahingoista  säädetään  erikseen ympäris
tökaaren  32  luvussa.  Luontovahinkojen  en
nallistamisvastuusta  ei  Ruotsissa  toistaiseksi
ole sääntelyä.

Ympäristökaaren  10  luvun  vastuusäännök
siä  sovelletaan  maa  ja  vesialueisiin  sekä
rakennuksiin ja rakennelmiin, jotka ovat niin
pilaantuneita,  että  ne  voivat  aiheuttaa  vahin
koa tai haittaa ihmisten terveydelle tai ympä
ristölle.  Näiden  pilaantuneiden  kohteiden
jälkihoidosta on vastuussa se,  joka harjoittaa
tai on harjoittanut toimintaa  tai ryhtynyt  toi
menpiteeseen,  joka  on  johtanut  pilaantumi
seen.  Vastuu  jälkihoidosta  tarkoittaa,  että
toiminnanharjoittajan on suoritettava tai kus
tannettava  ne  toimenpiteet,  jotka  ovat  tar
peellisia ihmisten terveydelle tai ympäristölle
tapahtuvien  vahinkojen  tai  haittojen  ehkäi
semiseksi  tai  torjumiseksi.  Vastuu  on  anka
raa,  mutta  vastuun  laajuuden  määräytymi
seen vaikuttavat vastuun kohtuullisuutta kos
kevat näkökohdat.

Jos  toiminnanharjoittajaa  ei  voida  saattaa
vastuuseen  ympäristövahingosta,  siirtyy  vas
tuu  tietyin  edellytyksin  kiinteistönomistajal
le, joka kiinteistön hankkiessaan tiesi pilaan
tuneisuudesta  tai  hänen  olisi  tullut  havaita
pilaantuneisuus.  Kiinteistön  hankintaan  rin
nastetaan  tontinvuokraoikeuden  hankinta.
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Omistaja,  joka  ei  ole  vahingosta  vastuussa,
voi  kuitenkin  joutua  korvaamaan  sellaiset
kohtuulliset vahingon jälkihoitokustannukset,
joiden  ansiosta  hänen  omaisuutensa  arvo
nousee. Jos ympäristövahingosta on vastuus
sa  useita  toiminnanharjoittajia,  on  näiden
vastuu  pääsääntöisesti  yhteisvastuullista.
Myös tässä arvioidaan vastuun kohtuullisuut
ta. Jälkihoitovastuu ei vanhene.

Ympäristölle  vaarallisia  toimintoja  harjoit
tavat  toiminnanharjoittajat,  joiden on hankit
tava  toiminnalleen  lupa  tai  ilmoitettava siitä,
ovat velvollisia ottamaan vakuutuksen ympä
ristövahinkojen  korjausvastuun  (sanerings
försäkring)  ja  yksityisille  aiheutuvien  ympä
ristövahinkojen  varalle  (miljöskadeförsä
kring).

Ympäristövahinkojen  korjaamista  koske
vasta  vakuutuksesta  maksetaan  viranomais
ten  täytäntöönpano  tai  oikaisumääräyksen
mukaiset  pilaantuneiden  alueiden  korjaus
kustannukset,  jos  vahingosta  ympäristökaa
ren säännösten perusteella vastuussa oleva ei
kykene  kustannuksia  maksamaan.  Ympäris
tövahinkovakuutus puolestaan koskee ympä
ristökaaren 32 luvun henkilö ja omaisuusva
hinkoja.  Vakuutuksesta  voi  saada  korvauk
sen,  jos  vahingonkärsijällä  on 32  luvun  mu
kaan  oikeus  korvaukseen,  mutta  ei  saa  siitä
suoritusta  tai  jos  oikeus  korvausten  vaatimi
seen  on  menetetty.  Vakuutus  kattaa  myös
tilanteet, joissa vahingon aiheuttajaa ei saada
selville.

Ympäristökaaressa ei säädetä ympäristöjär
jestöjen  puhevallasta  ympäristövastuudirek
tiivin edellyttämällä tavalla.

Ympäristövastuudirektiivin  täytäntöön  pa
nemiseksi  on  8.3.2007  annettu  hallituksen
esitys  (2006/07:95).  Suomen  täytäntöönpa
non  myöhempiin  vaiheisiin  tullaan  sisällyt
tämään  selostus  Ruotsin  lainsäädäntöratkai
suista.

Tanska

Tanskassa  ympäristövastuusta  säädetään
useassa  eri  laissa.  Julkisoikeudellisesta  vas
tuusta säädetään maaperän pilaantumista (lov
om  forurenet  jord)  koskevassa  laissa,  me
riympäristölaissa,  ympäristönsuojelulaissa
(lov  om  miljøbeskyttelse)  sekä  ympäristön
suojelulakiin  perustuvassa  säädöksessä.  Yk

sityisoikeudellisesta  vastuusta  säädetään
ympäristövahinkojen  korvaamista  koskevas
sa  laissa  (lov  om  erstatning  for  miljøskader)
ja järvilaissa (sølov).

Maaperän  pilaantumista  koskeva  laki  kos
kee  tilanteita,  joissa maaperä  ihmisvaikutuk
sen  seurauksena  saattaa  vahingollisesti  vai
kuttaa  pohjaveteen,  ihmisten  terveyteen  ja
ympäristöön.  Lakia  ei  sovelleta  maatalous
toiminnassa  levitettäviin  torjuntaaineisiin.
Laissa  säädetään  puhdistamis  ja  korjaustoi
menpiteistä,  joista  ensisijaisesti  vastaa  pi
laantumisen  aiheuttaja.  Aiheuttajaksi  katso
taan  jokainen,  joka  kaupallisiin  tai  julkisiin
tarkoituksiin  harjoittaa  tai  on  harjoittanut
toimintaa taikka käyttää  tai on käyttänyt  lai
tosta, josta pilaantuminen on lähtöisin. Aihe
uttajaksi  katsotaan  myös  jokainen,  joka  on
aiheuttanut  pilaantumisen  vastuuttomalla
toiminnalla  tai  toimilla,  joista  säädetään
muualla  lainsäädännössä  ankarammilla  vas
tuusäännöksillä.

Jos  pilaantuminen  on  tapahtunut  1  tammi
kuuta  2001  tai  sen  jälkeen,  ympäristöviran
omainen voi määrätä pilaantumisen aiheutta
jan poistamaan saasteet  ja palauttamaan ym
päristö  entiseen  tilaan  tai  suorittamaan  vas
taavia  korjaavia  toimenpiteitä.  Vastuu  on
ankaraa.  Määräyksiä  ei  voida  antaa,  jos  pi
laantuminen  johtuu  sodasta,  levottomuuksis
ta,  ydinvahingosta  tai  luonnonkatastrofista.
Sama  koskee  tulesta  tai  rikollisesta  toimin
nasta seurannutta pilaantumista, joka ei johdu
aiheuttajan  vastuuttomasta  käytöksestä  tai
käytöksestä,  josta  säädetään  ankarammin
vastuusäännöksin  muussa  laissa.  Toimenpi
demääräyksiä  ei  voida  enää  antaa,  kun  30
vuotta  on  kulunut  sen  tuotantomenetelmän
tai  laitoksen  käytön  lopettamisesta,  joka  on
aiheuttanut  tai  voisi  aiheuttaa  pilaantumista.
Jos  pilaantuminen  on  tapahtunut  ennen  1
tammikuuta  2001  ja  jatkuu  tämän  jälkeen,
yllä  mainittuja  säännöksiä  sovelletaan  vain,
jos  ympäristöviranomainen  osoittaa,  että
merkittävin  osa  pilaantumisesta  aiheutui  1
tammikuuta 2001 jälkeen.

Jos  maaperän  pilaantumisen  aiheuttajia  on
useita,  on  kukin  pilaantumisesta  vastuussa
aiheuttamansa vahingon mukaisessa suhtees
sa. Jos tätä jakoa ei voida tehdä ja toimenpi
demääräyksiä  korjaus  ja  tutkimustoimenpi
teistä  osoittaa  sen  mukaisessa  suhteessa,



20

jaetaan  vastuuosuudet  tasan  mukaan  lukien
ne  pilaantumisvahingot,  joita  ei  voida  var
muudella  osoittaa  kenenkään  syyksi.  Korja
ustoimenpiteitä koskevaa määräystä ei voida
antaa  sellaiselle  aiheuttajalle,  joka  on  vas
tuussa vain merkityksettömästä osasta pilaan
tumisvahinkoa.

Vastuu  korjaus  ja  tutkimustoimenpiteistä
siirtyy  myöhemmille  toimijoille,  jos  nämä
hankintaajankohtana  tiesivät  tai  olisi  tullut
tietää  toimenpidemääräyksen  antamisesta.
Sama  koskee  tilannetta,  kun  etukäteistie
donanto määräyksestä on annettu. Toimenpi
develvollisuus  siirtyy  myös  myöhemmille
ostajille  tietyin  edellytyksin.  Erityisiä  sään
nöksiä  on  annettu  kotitalouksien  lämmityk
seen käyttämistä alle 6000 litran öljysäiliöis
tä  johtuvista  pilaantumisvahingoista  ja  vel
vollisuudesta ottaa näihin liittyen vakuutus.

Ympäristövahinkojen  korvauslaki  (lov  om
erstatning  for  miljøskader)  koskee  siviilioi
keudellista  korvausvelvollisuutta  vahingois
ta, jotka ovat seurausta ilman, veden, maape
rän tai maapohjan pilaantumisesta. Laki kos
kee  myös  melusta,  tärinästä  yms.  aiheutuvia
häiriöitä.  Lakia  sovelletaan  vain  tiettyihin
lain  liitteessä  lueteltuihin  toimintoihin.  Kor
vattavia  vahinkoja  ovat  henkilö,  esine  ja
omaisuusvahingot,  taloudelliset  menetykset,
kohtuulliset  vahingon  torjunta  ja  ehkäise
miskustannukset sekä kustannukset ympäris
tön ennalleen palauttamisesta.

Tanskassa on  käytössä ympäristövakuutus,
joka  yhdistää  elementtejä  vastuu  ja  omai
suusvakuutuksista.

IsoBritannia

Seuraavassa selvitetään Englannin ja Wale
sin  lainsäädäntöä.  Skotlannissa  ja  Pohjois
Irlannissa  lainsäädäntö  on  samankaltaista,
mutta yksityiskohdissa on eroavuuksia.

Ympäristövastuudirektiivin  suhteen  rele
vanttia  sääntelyä  on  ympäristönsuojelulaissa
(Environmental Protection Act), vesivaralais
sa  (Water  Resources  Act)  sekä  luonto  ja
maaseutulaissa  (Wildlife  and  Countryside
Act).  Yhdistyneen  kuningaskunnan ympäris
tönsuojelusäännösten  perusteella  ei  voida
korvata  yksityisille  eduille  aiheutuneita  va
hinkoja, vaan näistä säädetään yksityisoikeu
den  puolella.  Tosin  laivojen  öljypilaantumi

sia  ja  tiettyjä  ydinvahinkoja  koskevat  sään
nökset  kattavat  sekä  ympäristövahingot  että
"perinteiset" vahingot.

Vuonna  1990  Yhdistyneessä  Kuningas
kunnassa  säädettiin  ympäristönsuojelulaki,
johon  vuonna  1995  lisättiin  pilaantuneen
maaperän  korjausvastuuta  sääntelevä  osuus.
Sääntely koskee vahinkoja,  jotka ovat seura
usta  maaperässä,  sen  päällä  tai  alla  olevista
aineista, jotka aiheuttavat tai saattavat aiheut
taa haittaa taikka johtavat tai todennäköisesti
johtavat  vesien  (controlled  waters)  pilaantu
miseen.  Sääntely  kattaa  myös  historialliset
maaperävahingot.  Erikseen  on  säännelty
jätteiden käsittelyn hallinnasta  ja teollispääs
töistä.

Pilaantuneen  maaperän  korjaamisesta  on
vastuussa se,  joka aiheutti  tai tietoisesti salli
pilaavien  aineiden  joutumisen  maaperään.
Jos  vastuussa  olevaa  tahoa  ei  saada  selville,
on  pilaantuneen  maan  omistaja  tai  haltija
tietyin edellytyksin korjausvastuussa. Vastuu
on  ankaraa  ja  riippumatonta  pilaantumisen
aiheuttaneen  toiminnan  laadusta  tai  lainmu
kaisuudesta. Rikkomusta tai tuomiota ei edel
lytetä.  Maaperävahinkojen  korjaus  tarkoittaa
kaikkien niiden toimenpiteiden suorittamista,
jotka  estävät,  minimoivat,  korjaavat  tai  lie
ventävät  pilaantumisen  seurauksia  taikka
ennallistavat  alueen  entiseen  tilaan.  Korjaa
mista  on  myös  maa  ja  vesialueiden  tilan
tarkkailu.  Korjausvastuuseen  vaikuttavat
kohtuullisuusnäkökohdat.  Viranomaisilla  on
velvollisuus  tunnistaa  pilaantuneet  maa
alueet  ja  antaa  vastuussa  oleville  tahoille
tiedoksi  korjausilmoitus.  Ilmoituksessa  yksi
löidään korjausvelvollisuuden sisältö ja mää
räajat,  johon  mennessä  ilmoituksessa  yksi
löidyt  toimenpiteet  tulee  suorittaa.  Viran
omaiset voivat myös itse korjata pilaantuneet
alueet  ja  periä  siitä  syntyneet  kustannukset
pilaantumisesta vastuussa olevilta tahoilta.

Vesille  aiheutuneiden  pilaantumisvahinko
jen  ennallistamisesta  säädetään  vesivaralais
sa,  jota  muutettiin  vuoden  1995  ympäristö
lailla  (Environment  Act). Laki  sisältää  sään
nökset  vesiympäristön  suojelusta.  Sääntely
kattaa  vesien  pilaantumisvahingot,  esimer
kiksi  joet,  kanaalit,  järvet  ja  pohjaveden.
Vastuussa on se,  joka aiheuttaa tai tietoisesti
sallii  vesien pilaantumisen.  Vastuu on anka
raa  eikä  sen  toteuttaminen  edellytä  vastuun
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vahvistamista  tuomiolla.  Vedet  on  ennallis
tettava  vahinkoa  edeltäneeseen  tilaan,  jos  se
on kohtuullista  ja perusteltua. Ennallistamis
vastuuseen  kuuluu  ekologinen  entisöiminen
ja  kalakantojen  istuttaminen  jokiin.  Viran
omaisten  velvollisuutena  on  ylläpitää  muun
muassa jokien ekologista statusta ja valtuudet
vaatia ennallistamistoimia.

Lajeille  ja  luontotyypeille  aiheutuneista
vahingoista  säädetään  luonto  ja  maaseutu
laissa, jota muutettiin vuonna 2000 voimaan
tulleella  CROW  Actillä  (Countryside  and
Rights of Way Act). Vastuu koskee vahinko
ja niille kohteille,  joiden esiintymisen perus
teella  alue  on  yksilöity.  Tuomioistuin  voi
tietyin  edellytyksiin  velvoittaa  yksilöityjen
alueiden  (Sites  of  Special  Scientific  Interest
(SSSI))  omistajat/haltijat,  jotka  ovat  vahin
goittaneet  alueita  tietyillä  toiminnoilla,  ja
piittaamattomasti  tai  tarkoituksellisesti  va
hinkoa  aiheuttaneet  kolmannet  osapuolet,
ennallistamaan  alueet  vahinkoa  edeltämään
tilaan. Vastuu on tuottamusperusteista.

2.3 Nykytilan arviointi

Vesien ja maaperän suojelu

Suomen ympäristönsuojelulainsäädäntö pe
rustuu  pitkälti  pilaantumisen  ennalta  ehkäi
semiseen.  Tässä  on  keskeinen  merkitys  pi
laantumisen  vaaraa  aiheuttavan  toiminnan
ennakkovalvonnalla  eli  lupa  ja  ilmoitusme
nettelyillä.  Ympäristönsuojelulaki  yhdisti
aiemmin  hajanaiset  säännökset  ja  yhtenäisti
viranomaisjärjestelmän.  Lain  täytäntöönpa
noa  on  seurattu  ja  vuonna  2003  laaditun  ra
portin (Suomen ympäristö 661) mukaan  laki
on  toiminut  hyvin,  joskin  tuolloin  oli  vielä
ennenaikaista  esittää  arviota  lain  vaikutuk
sesta ympäristön tilan kehittymiseen.

Vaikka ympäristönsuojelulaissa on pääpai
no  ympäristöhaittojen  ennaltaehkäisyllä,  laki
sisältää myös säännöksiä, joilla haittoja aihe
uttanut  voidaan  velvoittaa  korjaamaan  aihe
uttamansa  vahingon.  Pilaantuneen  maaperän
ja pohjaveden puhdistamista koskevassa  lain
12  luvussa  on  yksityiskohtaiset  säännökset
pilaantumisen  aiheuttajan  ankaraan  vastuu
seen perustuvasta puhdistamisvelvollisuudes
ta,  toissijaisesta  puhdistamisvastuusta  sekä
puhdistamista koskevista hallintomenettelyis

tä.  Toisin  kuin  ympäristövastuudirektiivissä,
ennallistamisvastuu ei edellytä maaperälle tai
pohjavedelle  aiheutuneelta  vahingolta  huo
mattavaa  haitallisuutta  ihmisten  terveydelle,
vaan  puhdistamistarvetta  harkittaessa  kes
keistä on ympäristölle ja terveydelle aiheutu
vien  riskien  arviointi  ja  pilaantuneen alueen
käyttötarkoitus.  Suomen  lainsäädäntöä  voi
daan  maaperälle  ja pohjavedelle  aiheutuvien
pilaantumisvahinkojen osalta pitää direktiiviä
ankarampana,  joten  direktiivin täytäntöönpa
no ei näiltä osin edellytä merkittäviä lainsää
däntötoimia.

Ympäristönsuojelulain  hallintopakkosään
nösten nojalla voidaan myös muuta ympäris
tön pilaantumista kuin maaperän tai pohjave
den pilaantumista aiheuttanut määrätä palaut
tamaan  ympäristö  ennalleen  ja  poistamaan
ympäristölle  aiheuttamansa  haitan.  Tämä  on
kuitenkin  mahdollista  vain,  jos  toiminnassa
on rikottu lakia tai sen nojalla annettua sään
nöstä  tai  määräystä.  Ympäristönsuojelulain
lupasäännökset vaikuttavat tosin käytännössä
niin, että vain harvoin ympäristövastuudirek
tiivin  tarkoittama  vesiympäristövahinko  voi
daan aiheuttaa muuten kuin toimimalla ilman
lupaa  tai  luvan  vastaisesti.  On  kuitenkin
mahdollista, että esimerkiksi teollisuuslaitok
sen  prosesseissa  ilmenneen  ennakoimatto
man  häiriön  tai  onnettomuuden  seurauksena
aiheutuu  vahingollinen  jätevesipäästö,  johon
ei  ole  voitu  lupamääräyksissä  varautua.  Lu
pamääräykset  saattavat  myös  olla  riittämät
tömät  ympäristövahinkojen  ehkäisemiseksi.
Vahingon korjaamiseen ei näissä tapauksissa
voida  velvoittaa  ympäristönsuojelulain  hal
lintopakkosäännöksiä  soveltamalla,  koska
vahinko  on  aiheutettu  täysin  lain  mukaisesti
toimimalla.  Ympäristövastuudirektiivin
asianmukainen  täytäntöönpano  edellyttää
näin  ollen  ympäristönsuojelulain  hallinto
pakkosääntelyn täydentämistä.

Vesilain  mukaan  lupaa  edellyttävistä  han
ketyypeistä  padotus  ja  vedenotto  kuuluvat
niihin  ympäristövastuudirektiivin  III  liittees
sä  lueteltuihin  toimintoihin,  joista  aiheutu
neiden  ympäristövahinkojen  korjaamiseen
sovelletaan  direktiivin  mukaan  ankaraa  vas
tuuta.  Vesilaissa  ei  ole  säännöstä,  joka  vel
voittaisi  korjaamaan  näistä  tai  muistakaan
toiminnoista vesistölle tai muulle pintavedel
le  aiheutuneen  haitallisen  muutoksen  ympä
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ristövastuudirektiivin  liitteessä  II  tarkoitetul
la  tavalla.  Sama  koskee  pohjaveden  muuta
kuin pilaantumistyyppistä haitallista muutos
ta.  Vesilaissa  on  vesistön  ja  pohjaveden
muuttamiskiellot,    mutta  ei  säännöstä,  joka
velvoittaisi  kieltojen  vastaisesti  toimineen
palauttamaan luonnontilan  ennalleen tai  ryh
tymään  muihin  ympäristöä  ennallistaviin
toimiin. Oikeuskäytännössä on  tosin vanhas
taan  vesilain  virkaapusäännösten  nojalla
voitu velvoittaa  lain vastaisesti  toiminut hai
tan  aiheuttaja  erilaisiin  ennallistamistyyppi
siin  toimiin,  kuten  kalan  istutuksiin  tai  poh
javeden  puhdistamiseen.  Vesilaista  puuttuu
myös  säännös,  joka oikeuttaisi  haittaa kärsi
neen asianosaisen tai ympäristöjärjestön saat
tamaan  hallintopakkomenettelyn  vireille.
Vesilain  hallintopakkosääntelyä  on  täyden
nettävä  ympäristövastuudirektiivin  asianmu
kaiseksi täytäntöön panemiseksi.

Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen

Ympäristövastuudirektiivin  tarkoittamissa
luontovahingoissa  on  kysymys  luonnon  mo
nimuotoisuuden  heikentymisestä  ilman,  että
samalla  aiheutuu  kenellekään  rahassa  mitat
tavaa  vahinkoa.  Kysymys  on  eliölajeille  ja
luontotyypeille, eli ainoastaan luonnonarvoil
le aiheutetusta vahingosta. Tällainen vahinko
poikkeaa  käsitteellisesti  olennaisesti  esimer
kiksi  ympäristövahinkolain  mukaisesta  ym
päristövahingon käsitteestä, jolle on ominais
ta  se,  että  ympäristölle  haittaa  aiheuttanut
häiriö aiheuttaa samalla  jollekin myös talou
dellista  vahinkoa.  Suomen  lainsäädäntö  ei
yleisesti ottaen tunne luontovahingon käsitet
tä. Luonnonsuojelulainsäädännössä on keski
tytty  pääasiassa  luomaan  menettelyt  luon
nonarvoiltaan  tärkeiden  alueiden  suojelemi
seksi  sekä  yksittäisten  lajien  hävittämisen
estämiseksi  säätämällä  suojelu  ja  rauhoitus
säännöksiä. Lainsäädäntö ei myöskään sisällä
säännöksiä  keinoista  hävitettyjen  tai  heiken
tyneiden luonnonarvojen palauttamiseksi.

Ympäristövastuudirektiivin mukaan suojel
tuja  lajeja  ovat  lintudirektiivin  liitteen  I  lajit
ja lintudirektiivin 4 artiklan 2 kohdassa mai
nitut  lajit  (muut  säännöllisesti  esiintyvät
muuttavat  lintulajit  niiden  suojelutarpeen
mukaisesti)  sekä  luontodirektiivin  liitteiden
II  ja  IV  lajit.  Lajien  suojelua  koskevat  kan

salliset säännökset kattavat melko hyvin ym
päristövastuudirektiivin  tarkoittamille  lajeille
aiheutuvien  vahinkojen  ehkäisemistä  koske
vat  velvoitteet.  Luonnonsuojelulain  38  §:n
mukaan  Suomessa  luonnonvaraisina  esiinty
vät  eläinlajit  on  rauhoitettu.  Nisäkkäiden
rauhoitus  ei  kuitenkaan  koske  metsästyslain
5 §:ssä tarkoitettuja riistaeläimiä eikä metsäs
tyslain  mukaan  rauhoittamattomia  eläimiä.
Kasvilajien osalta luonnonsuojelulaissa ei ole
yleistä  rauhoitussäännöstä.  Lain  42  §:n  mu
kaan  luonnonvarainen  kasvi  voidaan  kuiten
kin rauhoittaa,  jos sen  olemassaolo käy uha
tuksi tai se on muuten tarpeellista. Luonnon
suojeluasetuksen  liitteissä  3(a),  3(b)  ja  3(c)
on kootusti kaikki kasvien rauhoitussäännök
set  maantieteellisesti  jaoteltuina.  Nämä  rau
hoitussäännökset  kattavat  luontodirektiivin
liitteiden II ja IV kasvilajit.

Ympäristövastuudirektiivin mukaan suojel
tuja  lajien  elinympäristöjä  ja  luontotyyppejä
ovat  lintudirektiivin  liitteessä I  lueteltujen, 4
artiklan  2  kohdassa  mainittujen  ja  luontodi
rektiivin  liitteessä  II  lueteltujen  lajien
elinympäristöt,  luontodirektiivin  liitteen  I
mukaiset  luontotyypit  sekä  luontodirektiivin
liitteessä IV lueteltujen lajien  lisääntymis  ja
levähdyspaikat.  Luonnonsuojelulaissa  ei
pääsääntöisesti  ole  suojeltu  lajien  elinympä
ristöjä. Direktiivilajien osalta laissa on sään
nökset vain Natura 2000 –verkostoon kuulu
vien alueiden luonnonarvojen suojelemiseksi.
Lisäksi luonnonsuojelulain 49 § kieltää luon
todirektiivin  liitteessä  IV  lueteltujen  lajien
lisääntymis  ja  levähdyspaikkojen hävittämi
sen ja heikentämisen.

Luontodirektiivin  liitteen  I  luontotyyppejä
on  suojeltu  luonnonsuojelulailla  pääsääntöi
sesti  vain  silloin,  kun  ne  sijaitsevat  Natura
2000 –verkoston alueilla. Lisäksi  osa  maini
tuista luontotyypeistä voi olla suojan piirissä
metsälain  tai  vesilain  säännösten  nojalla  tai
luonnonsuojelulain 29 §:n nojalla, jos suojel
tu  luontotyyppi on alueellisen  ympäristökes
kuksen  päätöksellään  rajaama.  Nämä  rajatut
luontotyyppien suojelusäännökset eivät sisäl
lä ehdotonta kieltoa aiheuttaa luontotyypeille
vahinkoa. Suojelussa on  lähinnä kyse näiden
luontotyyppien  ominaispiirteiden  turvaami
sesta.

Ympäristövastuudirektiivi  sisältää yllämai
nittujen  säännösten  lisäksi  mahdollisuuden
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sisällyttää  direktiivin  täytäntöönpanossa  so
veltamisalaan  kansallisesti  suojeltuja  luonto
tyyppejä  tai  lajeja.  Suomen  osalta  tämä  so
veltamisalan  laajennusmahdollisuus  voisi
koskea esimerkiksi  erityisesti suojeltuja  laje
ja,  joiden  esiintymispaikka  on  rajattu  luon
nonsuojelulain 47 §:n mukaisesti sekä 29 §:n
mukaan rajattuja suojeltuja luontotyyppejä.

Ympäristövastuudirektiivin  soveltamisalaa
ei ole rajattu koskemaan vain Natura 2000 –
verkoston alueella tapahtuvia luontovahinko
ja.  Direktiiviä  valmisteltaessa  neuvoston
yhteistä  kantaa  direktiiviehdotuksesta  yritet
tiin  muuttaa  Euroopan  parlamentin  toisessa
lukemisessa  niin,  että  direktiivin  sovelta
misala olisi rajattu vain niihin luontotyyppei
hin  ja  lajien  elinympäristöihin,  jotka  ovat
Natura  2000verkoston  alueilla.  Ehdotettu
muutos  ei  saanut  riittävää  kannatusta  parla
mentissa.    Tulkinta  direktiivin  sovelta
misalasta  on  herättänyt  keskustelua  tämän
jälkeenkin.  Saksa  esitti  asiasta  kysymyksen
komissiolle  keväällä  2005.  Laajaa  sovelta
misalaa puoltava komission vastaus saatiin 2
päivänä  toukokuuta  2005.  Vastauksen  mu
kaan  luontovahinko  voi  kohdistua  sellaisiin
kin  luonnonarvoihin,  joilla  ei  ole  voimassa
olevan  lain mukaista suojaa. Tällaista tulkin
taa on tosin oikeuskirjallisuudessa myös kri
tisoitu.

Luonnonsuojelulaki  täyttää  lintu  ja  luon
todirektiivin  asettamat  suojeluvelvoitteet,
siihen ei kuitenkaan sisälly yleistä säännöstä,
joka  turvaisi  luonnon  monimuotoisuutta  esi
merkiksi kiellolla  heikentää  luonnonsuojelu
direktiivien mukaisten tai muidenkaan suoje
lua vaativien lajien tai luontotyyppien suotui
san suojelun tasoa. Laki ei myöskään velvoi
ta  ympäristövastuudirektiivin  edellyttämällä
tavalla korjaamaan  suotuisan  suojelutason
heikentymisestä  aiheutuneita  haittoja.  Lain
57  §:n  mukaan  voidaan  tosin  lainvastaisesti
toiminut velvoittaa poistamaan oikeudenvas
tainen tila tai korjaamaan laiminlyönti sakon
uhalla  tai  uhalla,  että  toimenpiteet  teetetään
asianomaisen kustannuksella. Säännös kattaa
hallintopakkosäännöksenä  vain  lainvastaiset
teot, joten sen nojalla ei voida puuttua sellai
siin  luontovahinkoihin,  jotka  ovat  tapahtu
neet Natura 2000 verkoston tai muiden suo
jelualueiden  ulkopuolella  taikka  rikkomatta
luontotyyppejä tai eliölajeja koskevia rauhoi

tus  ja  suojelusäännöksiä.  Sen  nojalla  ei
myöskään  voida  velvoittaa  vahingon  aiheut
tajaa  ryhtymään  sellaisiin  ennallistaviin  toi
miin,  joista  säädetään  ympäristövastuudirek
tiivin liitteessä II.

Ympäristövastuudirektiivi  edellyttää,  että
jäsenvaltiot  säätävät  lainsäädäntöä,  joka vel
voittaa  ammatillista  toimintaa  harjoittavan
korjaamaan  yhteisön  luonnonsuojeludirektii
veissä  tarkoitettujen  lajien  ja  luontotyyppien
suotuisan  suojelun  tasolle  aiheuttamansa
merkittävän  vahingon.  Kysymys  on  uuden
tyyppisestä  ennallistamisvelvoitteesta,  jota
Suomen nykyinen luonnonsuojelulainsäädän
tö ei täytä. Direktiivin täytäntöön panemisek
si lainsäädäntöä on tältä osin täydennettävä.

Ympäristön ennallistaminen

Ympäristövastuudirektiivin  liite  II  sisältää
yksityiskohtaiset  säännökset  niistä  toimenpi
teistä,  joihin  on  ryhdyttävä  luonnolle  ja  ve
siympäristölle  aiheutuneen  vahingon  korjaa
miseksi.  Sekä  ympäristönsuojelulaissa  että
öljyvahinkojen  torjuntaa koskevassa  lainsää
dännössä  on  säännöksiä,  jotka  velvoittavat
saattamaan  vahingoittuneen  ympäristön  en
nalleen.  Ennallistamisvastuun  tarkemmasta
sisällöstä  ei  ole  kuitenkaan  laissa säädetty.
Käytännössä  ennallistamisen  käsitteelle  on
vakiintunut  olennaisesti  ympäristövastuudi
rektiivin  II  liitteessä  tarkoitettua  suppeampi
sisältö,  sillä  ennallistamisella  tarkoitetaan
lähinnä  ympäristövahingon  tapahtumapaikan
kunnostamista  vastaamaan  ennen  vahinkoa
vallinnutta  tilaa.  Suomen  lainsäädännössä  ei
toistaiseksi  ole  säännöstä,  joka  velvoittaisi
ympäristövahingon  aiheuttajan  korjaamaan
aiheuttamansa  vahingon  myös  muualla  kuin
vahinkopaikalla  tehtävin  toimin,  siten  kuin
ympäristövastuudirektiivin  II  liite  edellyttää.
Direktiivin täytäntöönpano edellyttää tältäkin
osin  lainsäädännön  täydentämistä.  Ennallis
tamisen sijasta on tällöin  tarpeen puhua  ym
päristövahinkojen korjaamisesta.

3 Esityksen  tavoit teet   ja  keske ise t
ehdotukset

3.1 Tavoitteet
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Esityksen  tavoitteena  on  tehdä  ehdotukset
niistä  lainsäädäntötoimista,  joita  tarvitaan
ympäristövastuudirektiivin  saattamiseksi
osaksi  kansallista  lainsäädäntöä.  Vaikka
Suomen voimassa oleva  lainsäädäntö suurel
ta  osin  täyttääkin  direktiivin  vaatimukset,
direktiivi  sisältää  kuitenkin  eräitä  sellaisia
jäsenvaltioihin kohdistuvia velvoitteita, jotka
ovat Suomen lainsäädännölle uusia. Direktii
vin  täytäntöönpano  edellyttää  näiltä  osin
täydennyksiä  voimassa  olevaan  lainsäädän
töön.

Esityksen  valmistelun  lähtökohtana  on  ol
lut  pyrkimys  säilyttää  voimassa  olevan  ym
päristölainsäädännön  kokonaisuus  mahdolli
simman  hyvin  ja  välttää  nykyistä  hyvin  toi
mivaa  järjestelmää  sekoittavien  uusien  ele
menttien  sisällyttämistä  lainsäädäntöön.  Tä
män  vuoksi  jo  valmistelun  alkuvaiheissa
hylättiin  ajatus  säätää sellaista uutta  lainsää
däntöä,  joka  olisi  sisältänyt  sekä  ympäristö
vastuun perusteet että  menettelyt vahinkojen
korjaamiseksi. Erityisesti ympäristönsuojelu
ja  vesilainsäädäntöön  ehdotetut  muutokset
ovat  lähinnä  lakien  nykyistä  hallintopak
kosääntelyä  täydentäviä  lisäyksiä,  jotka ovat
ympäristövastuudirektiivin  täytäntöön  pane
miseksi  välttämättömiä.  Vain  direktiivin
luontovahinkosäännösten  täytäntöönpano
edellyttää myös aineellisia muutoksia nykyi
seen luonnonsuojelulainsäädäntöön.

3.2 Toteuttamisvaihtoehdot

Ympäristövastuudirektiivin  luontovahin
kosääntelyn  täytäntöönpanon  valmistelussa
on ollut esillä vaihtoehtoisia sääntelymalleja.
Valmistelun  aikana  selvitettiin  ehdotettujen
suotuisaa  suojelun  tasoa  turvaavien,  rajoitet
tujen heikentämiskieltopykälien ohella erityi
sesti  niin  sanottua  täydentävän  sääntelyn
mallia.  Ehdotettu  ja  täydentävän  sääntelyn
malli  perustuvat  samaan,  komission  näke
mykseen  pohjaavaan  lähtöoletukseen  direk
tiivin  soveltamisalan  tulkinnasta.  Sovelta
misala  on  tulkittu  laajaksi,  mikä  tarkoittaa,
että täytäntöönpanossa on otettava huomioon
vahingot,  jotka voisivat  tapahtua niin Natura
2000  –verkostoon  kuuluvilla  alueilla  kuin
niiden  ulkopuolellakin.  Täydentävän  säänte
lyn malli  eroaa ehdotetusta sääntelystä siinä,
että  se  pohjautuu  voimakkaammin  olemassa

olevaan Natura 2000 –verkostoon olettamuk
sin,  että  verkoston  luominen  on  pääsääntöi
sesti turvannut ympäristövastuudirektiivinkin
lähtökohtana olevan  lajien ja luontotyyppien
suotuisan suojelun  tason. Lisäksi  on harkittu
tulisiko  direktiivin  johdosta  mahdollisesti
perustaa  uusia  suojelualueita,  joilla  suojelu
lopullisesti turvattaisiin.

Ehdotetun  sääntelymallin  taustalla  on  aja
tus, että Natura 2000 –verkoston tarkoitukse
na  on  kyllä  mahdollistaa  luontodirektiivin
liitteen  I  luontotyyppien  ja  liitteen  II  lajien
suotuisan suojelun  tason säilyttäminen. Mut
ta johtuen siitä, että verkostoon eivät kuiten
kaan useimpien luontotyyppien ja lajien osal
ta kuulu läheskään kaikki tai edes suurin osa
niiden  esiintymistä,  myös  verkoston  ulko
puolella  sijaitsevaan  merkittävään  esiinty
mään  kohdistuva  vahinko  voisi  vaarantaa
suojelun  tason  säilyttämisen  tai  saavuttami
sen. Ehdotettu sääntely pyrkii  identifioimaan
mainitut  kohteet  ja  kohdistamaan  siten  tur
vaamistoimenpiteet  vain  tähän  joukkoon.
Vastaavasti Natura 2000 –verkoston piirissä
kin  voi  tapahtua  luontovahinko,  joka  saattaa
lisätä  joidenkin  Natura  2000  –verkoston  ul
kopuolisten  luontotyyppi  tai  lajiesiintymien
merkitystä suotuisan suojelutason säilyttämi
seen. Suojelun tilassa tapahtuviin muutoksiin
voidaan siten reagoida ehdotetulla sääntelyllä
joustavammin  kuin  täydentävän  sääntelyn
mallissa.

Naturaalueiden  ulkopuolella  rajattuihin
esiintymiin  arvioidaan  voivan  aiheutua  ym
päristövastuudirektiivin  mukaisia  vahinkoja
varsin  harvoin,  koska  Natura  2000  –
verkoston ulkopuolella  sijaitsevien suotuisan
suojelun  tason  säilyttämisen  kannalta  erityi
sen  merkittävien  kohteiden  lukumäärän arvi
oidaan  kokonaisuudessaan  olevan  melko
vähäinen  verrattuna  verkostoon  sisältyviin
alueisiin.  Mikäli  kuitenkin  esimerkiksi  lajin
esiintymiä on kaikkiaan vähän ja laji esiintyy
keskittyneinä  osapopulaatioina  suppeasti
rajatuissa  elinympäristöissä,  voi  tällaiseen
esiintymään  kohdistuva  luontovahinko  aihe
uttaa  huomattavan  suuren  pienentymisen
lajin  kokonaispopulaatiossa  ja  sen  myötä
suotuisan suojelun tason heikentymisen.

Hallituksen esityksen valmistelussa on käy
ty  läpi  ympäristövastuudirektiivin  tarkoitta
mat  luontodirektiivin  lajit  ja  luontotyypit
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sekä lintudirektiivin lajit arvioiden sitä, kuin
ka  todennäköisesti  näihin  luontoarvoihin
voisi  Natura  2000  –verkoston  ulkopuolisilla
alueilla  kohdistua  direktiivin  mukainen  va
hinko,  joka  ylittäisi merkittävän vaikutuksen
kynnyksen.  Asiantuntijoiden  arvioiden  mu
kaan  tällaisia  lajeja  voidaan  identifioida
kymmenkunta  ja  luontotyyppejä kutakuinkin
sama  määrä.  Näistä  pintaalaltaan  laaja
alaisimpia  ovat  erilaiset  vesiluontotyypit,
joita  arvioidaan  olevan  Natura  2000  
verkoston  ulkopuolella  kaikkiaan  50 000 –
 80 000  hehtaaria.  Vastaavasti  maaekosys
teemien luontotyyppejä ja lajien elinympäris
töjä  arvioidaan  olevan  enintään  joitakin  tu
hansia hehtaareja. Tästä joukosta olisi esityk
sen 31 a § ja 49 a §:n menettelyä noudattaen
tarkoitus  valikoida  ne  kohteet,  jotka  on  tar
peen yksilöidä esiintymien rajauksin Suomen
ympäristökeskuksen ylläpitämään rekisteriin.
Kohteiden  lukumäärän  ja  laajuuden tarkkaan
arvioimiseen  tarvittavia  tietoja  ei  tässä  vai
heessa  ole  käytettävissä,  mutta  karkeasti
voidaan arvioida  tällaisten  kohteiden  laajuu
den  olevan  joitakin  tuhansia  tai enimmillään
joitakin kymmeniä tuhansia hehtaareja.

Täydentävän sääntelyn mallissa puolestaan
olisi  näiden  kriittisiksi  arvioitujen  lajien  ja
luontotyyppien  suojelua  tarvittaessa  vahvis
tettu luonnonsuojelulain nykyisin suojelukei
noin,  lisäämällä lajeja erityisesti suojeltavien
lajien  joukkoon,  tekemällä  uusia  rajauspää
töksiä erityisesti suojeltavista lajeista tai suo
jelluista luontotyypeistä, täydentämällä Natu
ra  2000  –verkostoa  tai  muodostamalla  uusia
luonnonsuojelualueita.

Täydentävän  sääntelyn  malli  hylättiin  val
mistelun  kuluessa  osin  siitä  syystä,  että  sen
toteuttaminen  uusien  suojelualueiden  perus
tamisen  tai  uusien  rajauspäätösten  myötä
olisi  ollut  luontovahinkojen  todennäköisyy
den  ja  ympäristövastuudirektiivin  tavoittei
den kannalta tarpeettoman kankeaa ja hidasta
sekä hallinnollisesti  työlästä  ja kustannuksil
taan  kallista.  Suurimpana  syynä  pidettiin
kuitenkin  mallin  heikkoutta  tulevaisuuden
näkökulmasta.  Paranneltu  suojelujärjestel
mäkin  täyttäisi  direktiivin  vaatimukset  huo
noimmassa  tapauksessa  vain  täydentävän
suojelun  voimaantulon  hetkellä  ja  sillä  het
kellä  saatavissa olevaan  tietämykseen perus
tuen. Lisäksi kaikille  kyseisille  laji  ja  luon

totyyppikohteille ei ole tarkoituksenmukaista
perustaa  luonnonsuojelulain  mukaisia  luon
nonsuojelualueita.  Täydentävän  sääntelyn
malliin  ei  ole  sisäänrakennettu  ehdotetun
mallin  lailla  mahdollisuutta  seurata  lajien  ja
luontotyyppien  suojelun  tilan  kehitystä  ja
tarvittaessa  päivittää  suhteellisen  joustavasti
suojelun tarpeessa olevia esiintymiä.

Ehdotetun  sääntelyn  kiistattomana  etuna
voidaan  siten  pitää  sitä,  että  perustettavaan,
Suomen  ympäristökeskuksen  ylläpitämään
rekisteriin kerättävät, tarpeen mukaan uudel
leen  arvioitavat  lajien  ja  luontotyyppien
esiintymät  edustaisivat  tosiasiallisen  li
säsuojan  tarvetta.  Rekisteriin  valikoitavat
esiintymät  eivät  siten ole  luonnonsuojelualu
eita,  vaan  muodostavat  eräänlaisen  luonto
tyyppien  ja  lajien esiintymien tukiverkoston,
joka  antaisi  mahdollisuuksia  varmistaa  ky
seisten  luontotyyppien  ja  lajien  suotuisan
suojelun  tason  säilymisen  tai  saavuttamisen,
mikäli lajien  tai luontotyyppien suojelutasol
la tapahtuisi merkittäviä heikennyksiä.

Toimivaltaisella  viranomaisella  olisi  mah
dollisuus  rekisteristä  tarkistaa,  löytyykö  tie
tylle alueelle suunniteltavan toiminnan osalta
lajeja  tai  luontotyyppejä,  jotka  voisivat  jou
tua direktiivin mukaisen  merkittävän  luonto
vahingon  kohteeksi  ja  joihin  kohdistuu  hei
kentämiskielto.  Myönteisessä  tapauksessa
suunnitellun  toiminnon  kohdistuessa  tällai
selle  rajatulle  alueelle,  viranomainen  tulisi
arvioida  suunnitellun  toiminnan  vaikutuksia
kulloinkin  vallitsevaan  lajien  ja  luontotyyp
pien  suotuisaan  suojelun  tasoon.  Mikäli  vi
ranomainen toimisi lupaviranomaisena, lupa
ehdoin  varmistettaisiin,  ettei  hankkeen  to
teuttamisesta  aiheudu  merkittäviä  haitallisia
vaikutuksia suojellulle lajille tai luontotyypil
le. Ehdotetulla sääntelymallilla voidaan arvi
oida  ympäristövastuudirektiivin  tulevan  täy
dentävän  sääntelyn  mallia  nopeammin  ja
täydellisemmin täytäntöön pannuksi.

3.3 Keskeiset ehdotukset

Ympäristövastuudirektiivin  täytäntöön  pa
nemiseksi  ehdotetaan säädettäväksi uusi  laki
eräiden  ympäristölle  aiheutuvien  vahinkojen
ja  haittojen  korjaamisesta  sekä  täydennyksiä
luonnonsuojelulakiin,  ympäristönsuojelula
kiin,  vesilakiin,  geenitekniikkalakiin  sekä
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vaarallisten aineiden  kuljetuksesta  annettuun
lakiin.

Uudessa  laissa  säädettäisiin  vesille  sekä
suojelluille  lajeille  ja  luontotyypeille  aiheu
tettujen  merkittävien  vahinkojen  korjaami
seksi  tarvittavista  toimista,  näiden  toimien
kustannusvastuusta  ja  vastuun  rajoituksista.
Lakia  sovellettaisiin  vesille  aiheutettujen
pilaantumisvahinkojen  ja  muiden haitallisten
muutosten  sekä  luontovahinkojen  korjaami
seen. Lain keskeisenä sisältönä olisi  säännös
niistä  toimista,  joita  vesille  aiheutettujen
vahinkojen  ja  luontovahinkojen  korjaaminen
ympäristövastuudirektiivin  II  liitteen  mukai
sesti  edellyttää.  Nämä  toimet  ryhmiteltäisiin
lain  4  §:n  mukaan  ensisijaisiin,  täydentäviin
ja  korvaaviin  toimiin.  Laissa  olisi  myös  pe
russäännös korjaavien  toimien valintaan vai
kuttavista  seikoista.  Tarvittaessa  toimien
valinnasta  voitaisiin  säätää  valtioneuvoston
asetuksella.

Vahingon  aiheuttanut  toiminnanharjoittaja
vastaisi  ehdotetun  lain  mukaan  vahingon
korjaamiskustannuksista  riippumatta  siitä,
onko  toimittu  lain  tai  sen  nojalla  annetun
säännöksen  tai määräyksen vastaisesti  taikka
onko  vahinko  aiheutettu  tahallisesti  tai  tuot
tamuksellisesti  toimien.  Ankaraa  vastuuta
olisi  kuitenkin  mahdollista  kohtuullistaa
edellyttäen,  että  toiminnassa  olisi  noudatettu
voimassa  olevan  luvan  määräyksiä  eikä  va
hinkoa  olisi  aiheutettu  tahallisesti  tai  tuotta
muksellisesti. Lakiin sisältyisivät myös sään
nökset kustannusvastuun jakamisesta tapauk
sissa, joissa vahingon on aiheuttanut useampi
kuin yksi toiminnanharjoittaja.

Ympäristövastuudirektiivin  tarkoittamien
ympäristövahinkojen  korjaamisvastuun  edel
lytyksistä  säädettäisiin  täydentämällä  voi
massa olevaa aineellista lainsäädäntöä, johon
otettaisiin myös tarvittavat viittaussäännökset
ehdotettuun uuteen lakiin.

Luonnonsuojelulakiin  lisättäisiin uusi 10 a
luku,  jolla  pantaisiin  tärkeimmiltä  osiltaan
täytäntöön  ympäristövastuudirektiivin  luon
tovahinkoja  koskevat  säännökset.  Koska
luontovahinko voisi  eräissä  tapauksissa koh
distua myös luontotyyppiin tai suojellun lajin
elinympäristöön, joka sijaitsee Natura 2000 –
verkoston  ulkopuolella,  olisi  tarpeen  säätää
järjestelmästä,  jolla  konkretisoitaisiin  niitä
esiintymiä Natura 2000 –verkoston ulkopuo

lella,  joilla lajin tai luontotyypin heikentämi
nen saattaa vaikuttaa sen suotuisaan suojelun
tasoon. Esityksessä ehdotetaan, että luonnon
suojelulakiin  lisättäisiin  luontotyyppien  ja
lajien  täydentävää  suojelua  koskevat  sään
nökset,  joilla  kiellettäisiin  heikentämästä  ja
hävittämästä  ympäristövastuudirektiivin  tar
koittamien  luontotyyppien  ja  lajien  sellaisia
esiintymiä,  jotka  olisivat  luontovahingon
ehkäisemisen  kannalta  merkityksellisiä.
Näistä  esiintymistä  pidettäisiin  paikkatieto
järjestelmään  pohjautuvaa  rekisteriä,  jota
pidettäisiin  ajan  tasalla  luonnontieteellisiin
selvityksiin  pohjautuen.  Heikentämiskielto
tulisi voimaan, kun ympäristöministeriö olisi
tehnyt  rajauspäätöksen  luontotyypin  tai  lajin
esiintymästä ja sitä koskeva tieto olisi  lisätty
kyseiseen rekisteriin. Lakiin otettaisiin myös
poikkeamisvaltaa koskeva säännös.  Alueelli
nen  ympäristökeskus  voisi  sen  mukaan  tie
tyin  edellytyksin  myöntää  luvan  poiketa
edellä tarkoitetusta kiellosta.

Alueellinen ympäristökeskus voisi määrätä
lainvastaisesta  toiminnasta  johtuvan  luonto
vahingon  tai  sen  välittömän  uhan  aiheutta
neen  toiminnanharjoittajan ryhtymään tarvit
taviin  toimiin  vahingon  ehkäisemiseksi  tai
korjaamiseksi.  Korjaavien  toimien  osalta
laissa  viitattaisiin  ehdotettuun  ympäristöva
hinkojen  korjaamista  koskevaan  lakiin.  Ym
päristövastuudirektiivin  mukaisesti  määräys
voitaisiin kohdistaa vain ammatillista toimin
taa  harjoittavaan  ja  sen  edellytyksenä  olisi
lisäksi,  että  luontovahinko  aiheutettaisiin
tahallisesti  tai  tuottamuksellisesti.  Alueelli
nen  ympäristökeskus  voisi  myös  itse  tehdä
tai teettää korjaavat  toimet toiminnanharjoit
tajan  kustannuksella.  Luontovahingon  kor
jaamista koskevan asian voisi saattaa vireille
se,  jonka oikeutta  tai  etua  asia  saattaisi  kos
kea,  sekä  rekisteröity  ympäristöjärjestö  tai –
säätiö toimialueellaan.

Luonnonsuojelulain  luontovahinkoa  kos
kevia säännöksiä  ei sovellettaisi  tapauksissa,
joissa  vahinko  aiheutuisi  toiminnasta,  johon
vaadittaisiin  ympäristönsuojelulaissa,  vesi
laissa  tai  geenitekniikkalaissa  säädetty  lupa,
tai  jos  vahinko  aiheutuisi  vaarallisten  ainei
den  kuljetuksesta  annetussa  laissa  tarkoite
tusta  toiminnasta. Näissä  tapauksissa nouda
tettaisiin,  mitä  kyseisissä  laeissa  ympäristö
vahingon korjaamisesta säädettäisiin.
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Ympäristönsuojelulain  hallintopakkosään
telyä  on  tarpeen  täydentää,  jotta  merkittävät
vesien pilaantumisvahingot voitaisiin määrä
tä  pilaantumisen  aiheuttaneen  toiminnanhar
joittajan  korjattavaksi  ympäristövastuudirek
tiivin  edellyttämällä  tavalla.  Lakiin  lisättäi
siin uusi 84 a §,  jonka nojalla toimivaltainen
hallintopakkoviranomainen  voisi  määrätä
vesistön  merkittävän  pilaantumisvahingon
aiheuttajan korjaamaan aiheuttamansa vahin
gon  siten  kuin  ehdotetussa  uudessa  laissa
säädettäisiin. Määräyksen antaminen ei edel
lyttäisi lainvastaista toimintaa, vaan ratkaise
vaa olisi pilaantumisen merkittävyys. Merkit
tävyyden  arvioinnissa  tukeuduttaisiin  ympä
ristönsuojelulain 50 §:n 2 momenttiin,  jonka
mukaan arvioinnissa olisi  otettava huomioon
vesienhoidon  järjestämisestä  annetun  lain
(1299/2004)  mukaiset  vesienhoitosuunnitel
mat.

Ympäristönsuojelulakia  täydennettäisiin
myös  lisäämällä  lain  yleisiä  velvollisuuksia
koskevaan  5  §:ään  säännös  pilaantumisen
torjuntavelvollisuudesta. Sen mukaan pilaan
tumisen tai sen uhan torjumiseksi toiminnan
harjoittajan  olisi  ryhdyttävä  viipymättä  toi
miin  pilaantumisen  ehkäisemiseksi  tai  jo
aiheutuneen  pilaantumisen  rajoittamiseksi
mahdollisimman  vähäiseksi.  Säännös  on
tarpeen  ympäristövastuudirektiivissä  toimin
nanharjoittajalle säädetyn ympäristövahingon
ehkäisemis  ja  rajoittamisvelvoitteen  täytän
töön panemiseksi.

Vesilakia  ehdotetaan  täydennettäväksi  uu
della 21 luvun 3 c §:llä, jonka mukaan ympä
ristölupavirasto  voisi  määrätä  vesistön  tai
pohjaveden  huomattavan haitallisen  muutok
sen  aiheuttajan  korjaamaan  aiheuttamansa
haitan siten kuin  ehdotetussa uudessa ympä
ristövahinkojen  korjaamista  koskevassa  lais
sa säädettäisiin. Asia  ratkaistaisiin vesilain 3
§:ssä säädetyssä menettelyssä. Pykälään otet
taisiin myös ympäristövastuudirektiivin edel
lyttämä  säännös  hankkeesta  vastaavan  vel
vollisuudesta viipymättä ryhtyä haitan ehkäi
semis  ja  rajoittamistoimiin.  Vesilain  tarkis
taminen on tarpeen sen vuoksi, että ympäris
tövastuudirektiivi  edellyttää  myös  muun
vesille  aiheutuvan  huomattavan  haitan  kuin
pilaantumisen korjaamista direktiivin  liitteen
II  tarkoittamalla  tavalla.  Lisäksi  voimassa
olevasta vesilaista puuttuu direktiivin edellyt

tämä  hallintopakkomenettelyn  vireillepano
oikeus,  mistä  lakiin  ehdotetaan  otettavaksi
uusi säännös.

Jos  ympäristölupaa  edellyttävästä  tai  vesi
lain  vastaisesta  toiminnasta  aiheutuisi  luon
nonsuojelulaissa  säädetty  luontovahinko,
toimivaltainen  lupaviranomainen  voisi  mää
rätä  myös  luontovahingon  korjaamiseksi
tarvittavista  toimista.  Sekä  ympäristönsuoje
lulakiin että vesilakiin ehdotetaan otettavaksi
tätä  tarkoittavat  säännökset.  Vastuu  luonto
vahingon  korjaamisesta  olisi  näissä  tapauk
sissa  ympäristövastuudirektiivin  mukaisesti
tuottamuksesta riippumatonta.

Ympäristövastuudirektiivin  asianmukainen
täytäntöönpano  edellyttää  myös  geenitek
niikkalain  ja  vaarallisten  aineiden  kuljetuk
sesta  annetun  lain  täydentämistä  säännöksil
lä,  jotka  mahdollistavat  luontovahingon  tai
vesille  aiheutuneen  merkittävän  vahingon
aiheuttaneen  toiminnanharjoittajan  saattami
sen  vastuuseen  vahingon  korjaamisesta.
Geenitekniikkalakiin  lisättäisiin  uusi  hallin
topakkosäännös, jonka nojalla geenitekniikan
lautakunnalla  olisi  oikeus  määrätä  vahingon
korjaamiseksi  tarvittavista  toimista.  Vaaral
listen aineiden kuljetuksesta annettuun  lakiin
lisättäisiin  vesistön  merkittävän  pilaantumi
sen  ja  luontovahingon  korjaamista  koskeva
säännös,  jossa  viitattaisiin  ehdotettuihin  ym
päristönsuojelulain 84 a §:ään  ja uuteen ym
päristövahinkojen  korjaamista  koskevaan
lakiin.

Ympäristövastuudirektiivi  ei  muilta  osin
edellytä  lainsäädäntötoimia.  Hallituksen  esi
tyksen liitteenä on taulukko direktiivin artik
lojen  ja  Suomen  voimassa  olevan  lainsää
dännön vastaavuudesta.

4 Esit ykse n vaikutukset

4.1 Taloudelliset vaikutukset

Ehdotettujen säännösten vaikutukset julkis
talouteen  ovat  kokonaisuudessaan  melko
vähäisiä. Julkishallinnolle ei ehdoteta säädet
täväksi  viimekätistä  ympäristövahinkojen
korjaamisvastuuta,  joten  julkisyhteisöille  ei
aiheudu  direktiivin  velvoitteista  suoranaisia
kustannuksia. Valtiolle   aiheutuu  jonkin ver
ran lisää hallintokustannuksia, sillä erityisesti
ehdotettu  luontovahinkosääntely  aiheuttaa
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alueellisille  ympäristökeskuksille  lisätyötä,
kun  ne  joutuvat  arvioimaan  vahinkoja  ja
määräämään vahinkojen korjaamiseksi tarvit
tavista toimenpiteistä.

Myös  lajien  ja  luontotyyppien  tiettyjen
esiintymien  heikentämiskieltoon  liittyvän
rekisterin  perustamisesta  koituu  ympäristö
hallinnolle  kustannuksia. Valmistelun  yhtey
dessä on lähtökohtana pidetty sitä, että rekis
teriin  harkittavien  lajien  ja  luontotyyppien
valikoimiseen  käytettäisiin  mahdollisimman
pitkälti  olemassa  olevaa  asiantuntemusta  ja
erilaisiin  tietokantoihin  kerättyä  selvitystä
luontoarvojen  esiintymistä.  Uutta  tietoa  ol
laan  lisäksi  muidenkin  hankkeiden  johdosta
kokoamassa. Muun muassa  luontodirektiivin
raportointiin  liittyy  luontotyyppien  ja  lajien
suotuisan  suojelun  tason  kartoitusta,  jonka
tuloksia  voitaneen  hyödyntää  nyt  puheena
olevan  rekisterin  aikaansaamisessa.  On  kui
tenkin todennäköistä, että varsinaisen rekiste
rin  perustaminen  teknisine  ratkaisuineen
aiheuttanee  kertaluonteisesti  tarpeen  lisähen
kilöresurssin saamiseen.

Alueellisille  ympäristökeskuksille  ehdote
tuista  uusista  tehtävistä  aiheutuvien  hallinto
kustannusten suuruusluokkaa on vaikea arvi
oida, sillä ympäristövastuudirektiivin tarkoit
tamien ympäristövahinkojen  todennäköisyyt
tä on melko mahdotonta  ennakoida. Luonto
vahinkojen  tapahtumisen  todennäköistä  har
valukuisuutta kuvaa kysely,  joka  tehtiin ym
päristövastuudirektiivin  täytäntöönpanon
alkaessa  alueellisille  ympäristökeskuksille.
Saatujen  vastausten  mukaan  ympäristökes
kusten tiedossa ei ollut varmuudella sellaisia
jo  tapahtuneita  tapauksia,  jotka  olisivat  täyt
täneet  direktiivin  mukaisen  vahingon  määri
telmän. Joitakin tapauksia tuotiin esiin, joissa
vahinkokynnys  olisi  mahdollisesti  täyttynyt.
Tällaisia vahinkoja olivat muun muassa yllät
tävät  teollisuuspäästöt  vesistöihin,  öljypääs
töt aluksista, tietyt, osin epätarkasti suoritetut
hakkuut  ja  suuremmat  ruoppaukset.  Toinen
peruste  annetulle arviolle  ympäristövahinko
jen  todennäköisyydestä on Suomen ympäris
tökeskuksen  ympäristöonnettomuuksia  ja
niiden kustannuksia vuosina 20002005 kos
kevasta selvityksestä, johon koottiin kyseisil
tä vuosilta  yhteensä  450 vahinkoa. Seurauk
siltaan  vakaviksi  tai  suuriksi  luokiteltiin  tar
kastelujakson tapauksista yhteensä 48. Selvi

tyksestä  ei  kuitenkaan  ilmene,  mitkä  tarkas
telluista  ympäristövahingoista  olisivat  olleet
ympäristövastuudirektiivin  tarkoittamia  mer
kittäviä  ympäristövahinkoja.  Lisäksi  selvi
tyksen ulkopuolelle  jäivät kokonaan luonnon
monimuotoisuutta  heikentävät  tapahtumat.
Valtaosaa  viranomaistyön  kustannuksista  ei
myöskään saatu mukaan selvitykseen.

Esityksen  taloudellisia  vaikutuksia  elinkei
noelämään  on  niinikään  vaikea  luotettavasti
arvioida.  Vaikutuksia  voi  syntyä  ympäristö
vahinkoihin  ennalta  varautumisesta,  muun
muassa  vakuutusten  tai  muiden  vakuuksien
kustannuksista,  sekä  vahinkotapahtumien
jälkeisistä  korjaamiskustannuksista.  Koska
esitykseen  ei  sisälly  velvoitetta  ottaa  vakuu
tusta  tai  muuta  vakuutta  ympäristövastuudi
rektiivin  tarkoittaman  vastuun  varalta,  esitys
ei  suoraan  lisää  yritysten  ympäristöriskien
hallintakustannuksia.  Yritysten  vapaaehtoi
sista  ympäristövahinkojen  ennalta  ehkäisyä
tehostavista toimista aiheutuvia kustannuksia
ei  ole  mahdollista  arvioida, mutta  ehdotettu
jen  lainmuutosten  ei  arvioida  lisäävän  näitä
kustannuksia  siitä,  mitä  ympäristölainsää
dännön  velvoitteiden  noudattamisesta  jo  nyt
joka  tapauksessa  johtuu.  Ehdotettujen  sään
nösten  vaikutusta  yritysten  käyttäytymiseen
on ylipäänsä vaikea ennakoida.

Edellä  mainitusta  Suomen  ympäristökes
kuksen  selvityksestä  ilmenee,  että  ympäris
tövahinkojen  kustannukset  vuosina  2000
2005 olivat  yhteensä  noin 3,5  miljoonaa eu
roa. Kustannuksista valtaosa kohdistui teolli
suuteen  ja  kuljetustoimintaan  siten,  että  va
hinkojen  torjuntaan  ja  seurausten  korjaami
seen  liittyvät    kustannukset  olivat  noin  2,4
miljoonaa euroa  ja  vahingonkorvaukset  noin
miljoona euroa. Osa  teollisuuden  kustannuk
sista  korvattiin  yritysten  vahinko  ja  vastuu
vakuutuksista. Kuljetuksista johtuneet ympä
ristövahingot  korvattiin  pääsääntöisesti  va
kuutuksista.  Selvityksen  käyttöarvoa  arvioi
taessa  ehdotettujen  säännösten  vaikutuksia
ympäristövahingoista  aiheutuviin  yritysten
kustannuksiin  rajoittaa  kuitenkin  se,  että
selvityksessä  ei  voitu  ottaa  huomioon  niitä
erityisesti  luonnonarvojen  palauttamiseen
liittyviä  lisävelvoitteita,  joita  ympäristövas
tuudirektiivistä  aiheutuu.  Direktiivin  tarkoit
tamien  ympäristövahinkojen  todennäköisyys
huomioon  ottaen  on  kuitenkin  ilmeistä,  että
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ehdotettujen  säännösten  taloudelliset  vaiku
tukset  elinkeinoelämään ovat yleisesti  ottaen
vähäiset.  Toisaalta  yksittäiselle  elinkeinon
harjoittajalle voi syntyä merkittävän ympäris
tövahingon  korjaamisesta  huomattaviakin
kustannuksia.  Tämä  koskee  erityisesti  luon
tovahinkoihin  liittyvää  luonnonarvojen  pa
lauttamista,  josta  aiheutuviin  kustannuksiin
liittyy myös merkittäviä epävarmuustekijöitä.
Kustannusrasitusta  olisi  tosin  mahdollista
kohtuullistaa  ehdotetussa  ympäristövahinko
jen korjaamista koskevassa laissa säädettävin
edellytyksin.

Lakisääteisestä  ympäristövahinkovakuu
tuksesta maksetaan korvauksia niissä tapauk
sissa,  joissa ympäristövahingon aiheuttaja on
tuntematon tai maksukyvytön. Vuosien 2000
ja  2005  välillä  ympäristövahinkovakuutuk
sesta  korvattiin  vain  yhden  ympäristövahin
gon kustannukset,  jotka olivat 18 000 euroa.
Näiden  vakuutuskorvausten  ei  arvioida  li
sääntyvän  ehdotettujen  lainmuutosten  joh
dosta, sillä vakuutus ei kata luontovahinkojen
korjauskustannuksia.  Sellaisia  vapaaehtoisia
ensisijaisia  ympäristövastuuvakuutuksia,
jotka  kattaisivat  ympäristövastuudirektiivin
tarkoittaman vahinkojen korjaamisvastuun, ei
toistaiseksi  ole  saatavilla.  Vakuutusala  on
toistaiseksi ollut haluton kehittämään vakuu
tustuotteita  riskien  arvioimiseen  liittyvien
epävarmuustekijöiden  vuoksi.  Komissiolla
on  kuitenkin  direktiivin  mukainen  velvoite
seurata  vakuutusmarkkinoiden  kehittymistä
ja  tarpeen  mukaan  tehdä  ehdotuksia pakolli
sista rahavakuuksista.

4.2 Vaikutukset viranomaisten toimin
taan

Ympäristölainsäädäntöön  ehdotetut  muu
tokset  tuovat  ympäristöhallinnolle uusia  teh
täviä. Erityisesti alueelliset ympäristökeskuk
set  olisivat  ehdotettujen  säännösten  täytän
töönpanon  kannalta  keskeisiä  viranomaisia,
sillä  ne  vastaisivat  luontovahinkoja  koskevi
en  säännösten  edellyttämistä  vahinkojen
arviointiin  liittyvistä  tehtävistä  ja  toimisivat
lain  mukaisina  hallintopakkoviranomaisina.
Alueellisilla  ympäristökeskuksilla  olisi  aina
myös vähintään lausunnonantajan rooli vesis
tön  merkittävän  pilaantumisen  tai  muun

huomattavan  haitallisen  muutoksen  arvioin
nissa.

Ehdotetut  säännökset  toisivat  myös  muille
ympäristöhallinnon  viranomaisille  jonkin
verran  lisätyötä.  Luontovahinkosääntelyyn
liittyvän  Naturaalueiden  ulkopuolisia  mer
kittäviä  luonnonarvoja  koskevan  rekisterin
perustamisesta  ja ylläpidosta vastaisi  lähinnä
Suomen  ympäristökeskus.  Ympäristölupavi
rastot määräisivät  ympäristönsuojelulakiin  ja
vesilakiin  ehdotettujen  säännösten  mukaan
vesille  aiheutuvien  merkittävien  ympäristö
vahinkojen  korjaamiseksi  tarvittavista  toi
menpiteistä niissä tapauksissa, joissa vahinko
olisi aiheutunut ympäristölupaviraston toimi
valtaan  kuuluvasta  luvanvaraisesta  toimin
nasta.

Esityksessä  ei  ehdoteta kunnan  viranomai
sille uusia tehtäviä eikä esityksellä ole vaiku
tuksia valtion ja kuntien väliseen tehtävänja
koon.

4.3 Ympäristövaikutukset

Ehdotettujen  säännösten  tarkoituksena  on
ympäristön  tilan  ja  luonnonarvojen palautta
minen niissä tapauksissa, joissa on aiheutettu
merkittäviä  haitallisia  muutoksia  vesille  tai
luonnon  monimuotoisuudelle.  Esityksen
vaikutukset  ympäristön  tilaan  ovat  siten
myönteiset,  vaikka  ehdotetuilla  lainmuutok
silla  ei  suoraan  vaikutetakaan  ympäristön
tilan huononemista  tai  luonnon monimuotoi
suuden  köyhtymistä  ennalta  ehkäisevästi.
Ehdotetuilla  säännöksillä  voidaan  kuitenkin
arvioida  olevan  jossain  määrin  myös  luon
nonvarojen hyödyntämisestä aiheutuvia hait
toja ennalta ehkäiseviä vaikutuksia.

5 Asian valmistelu

5.1 Valmisteluvaiheet ja aineisto

Asiaa  on  valmisteltu  ympäristöministeriön
7  päivänä  helmikuuta  2005  asettamassa  laa
japohjaisessa  toimikunnassa.  Toimikunnassa
ovat  olleet  edustettuina  valtiovarainministe
riö,  maa  ja  metsätalousministeriö,  kauppa
ja  teollisuusministeriö, alueelliset ympäristö
keskukset,  Suomen  Kuntaliitto,  Elinkei
noelämän Keskusliitto, Maa  ja metsätalous
tuottajain  Keskusliitto  sekä  Suomen  luon
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nonsuojeluliitto.  Lisäksi  toimikunnalla  on
ollut neljä pysyvää asiantuntijaa. Toimikunta

jätti  hallituksen  esityksen  muotoon  laaditun
mietintönsä  14  päivänä    toukokuuta  2007.

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1 Lakie hdot usten peruste lut

1.1 Laki eräiden ympäristölle aiheutuvi
en vahinkojen ja haittojen korjaami
sesta

1 §. Soveltamisala. Soveltamisalaa koskeva
säännös  ilmaisisi  lain  suppean  sovelta
misalan. Lakia  sovellettaisiin  vain pykälässä
yksilöityjen vakavien ympäristölle aiheutuvi
en  vahinkojen  ja  haittojen  korjaamiseen.
Tällaisia  vahinkoja  ja  haittoja  olisivat  luon
nonsuojelulain 69 a §:ssä määriteltävät luon
non monimuotoisuutta heikentävät  luontova
hingot  sekä  vesille  aiheutuvat  haitalliset
muutokset.  Jälkimmäisillä  tarkoitettaisiin
ympäristönsuojelulakiin  lisättävässä  84  a
§:ssä  määriteltävää  vesistön  merkittävää
pilaantumista  ja  vesilakiin  lisättävässä  21
luvun  3  c  §:ssä  tarkoitettua  huomattavan
haitallista  muutosta  vesistössä  tai  pohjave
dessä.

Lain tarkoituksena on säätää ympäristövas
tuudirektiivin II liitteen edellyttämistä ympä
ristövahinkojen  korjaamistoimista.  Sovelta
misala  rajautuisi  liitteen  1  kohdan  tarkoitta
maan  vesille  sekä  suojeltaville  lajeille  ja
luontotyypeille  aiheutuvien  vahinkojen  kor
jaamiseen.  Maaperälle  aiheutuvien  vahinko
jen  korjaamista  koskeva  liitteen  2  kohta  ei
edellyttäisi  erityisiä  lainsäädäntötoimia,  sillä
ympäristönsuojelulain  maaperän  puhdista
mista koskeva sääntely täyttää kyseisen koh
dan vaatimukset.

Lakia  sovellettaisiin  nimensä  mukaisesti
vain  ympäristövahinkojen  seurausten  kor
jaamiseen.  Ympäristövastuudirektiivin  edel
lyttämistä  vahinkojen  ehkäisemistoimista
säädettäisiin  asianomaisissa  aineellisissa
säädöksissä  eli  luonnonsuojelulaissa,  ympä
ristönsuojelulaissa ja vesilaissa.

2 §. Poikkeukset soveltamisalasta. Pykäläs
sä  säädettäisiin  poikkeuksista  lain  sovelta

misalaan. Poikkeukset vastaisivat ympäristö
vastuudirektiivin  4  artiklassa  säädettyjä
poikkeuksia.  Ympäristövahingon  aiheuttajaa
ei  voitaisi  määrätä  laissa  tarkoitettuihin  kor
jaamistoimiin,  jos  vahinko  olisi  aiheutunut
poikkeuksellisesta  luonnonilmiöstä  tai  luon
non mullistuksilta suojaavista toimista taikka
toimista,  joiden  pääasiallisena  tarkoituksena
olisi  maanpuolustus  tai  kansainvälinen  tur
vallisuus.  Vastaavanlaisia  vastuuseuraamuk
set  poissulkevia  force  majeure  tyyppisiä
määräyksiä  sisältyy  myös  lukuisiin ympäris
tövahinkojen  korvaamista  koskeviin  kan
sainvälisiin sopimuksiin.

Lakia  ei  sovellettaisi  myöskään  tapahtu
maan,  josta  säädetään  merilain  10  luvussa.
Kyseisessä luvussa ovat aluksista aiheutuvien
öljyvahinkojen  korvausvastuuta  koskevat
säännökset,  joilla  on  pantu  täytäntöön  öljyn
aiheuttamasta  pilaantumisvahingosta  johtu
vasta  siviilioikeudellisesta  vastuusta  27  päi
vänä marraskuuta 1992  tehty kansainvälinen
yleissopimus sekä öljyn aiheuttamien pilaan
tumisvahinkojen  kansainvälisen  korvausra
haston perustamisesta 27 päivänä marraskuu
ta  1992  tehty  kansainvälinen  yleissopimus.
Näiden  yleissopimusten  soveltamisalaan
kuuluvat  ympäristövahingot  on  suljettu  ym
päristövastuudirektiivin  4  artiklan  2  kohdan
nojalla direktiivin soveltamisalan ulkopuolel
le edellyttäen, että sopimukset ovat voimassa
siinä  jäsenvaltiossa,  jossa  ympäristövahinko
on tapahtunut.

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin tiettyjä
toimialoja koskevista poikkeuksista. Lakia ei
sovellettaisi  ydinvastuulaissa  (484/1972)
tarkoitettuun  toimintaan.  Säännös  vastaisi
ympäristövastuudirektiivin  4  artiklan  4  koh
dassa  säädettyä  poikkeusta  direktiivin  sovel
tamisalasta.
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3  §. Korjaavat  toimet. Pykälä  muodostaa
lain  keskeisen  sisällön.  Se  sisältää  perus
säännökset  ympäristövastuudirektiivin  7
artiklan ja II liitteen 1 ja 2 kohdan täytäntöön
panemiseksi.  Pykälää  sovellettaisiin  siten
vain luontovahinkojen ja vesille aiheutettujen
vahinkojen  korjaamiseen.  Maaperän  ja  poh
javeden pilaantumisvahinkojen korjaamisesta
säädetään  ympäristönsuojelulaissa  eikä  näi
hin  säännöksiin  ehdoteta  tässä  yhteydessä
muutoksia.

Ympäristövahingon  haitallisten  seurausten
poistamiseksi tarvittavia keinoja kutsuttaisiin
pykälässä  korjaaviksi  toimiksi.  Käytetyllä
terminologialla  on  haluttu  korostaa  direktii
vin  II  liitteessä  säädettyjen  toimien  eroja
ympäristön  ennallistamistoimiin  verrattuna.
Ennallistaminen  käsitteenä  on  käytännössä
tarkoittanut  ympäristön  tilan  saattamista  en
nalleen  ympäristövahingon  tapahtumapaikal
la. Käsitteelle on siten muodostunut olennai
sesti  suppeampi  sisältö  kuin  ympäristövas
tuudirektiivin  mukaiselle  ympäristövahinko
jen korjaamiselle.

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin korjaa
vien  toimien  tavoitteeksi  palauttaa  ensisijai
sesti  ympäristövahinkoa  edeltänyt  tila  pois
tamalla  vahingosta  aiheutunut  haitallinen
muutos.  Ympäristövahingon  korjaamisen
ensisijaisena  tavoitteena  on  siten  aina  ennen
vahinkoa  vallinneen  luonnontilan  palautta
minen. Momentissa ei  kuitenkaan säädettäisi
niistä  vaihtoehtoisista  toimista,  joita  luon
nontilan  palauttamiseksi  olisi  käytettävä.
Vesien  pilaantumisvahingoissa  toimet  olisi
vat  kuitenkin  käytännössä  pitkälti  samoja,
joita  nykyisinkin käytetään esimerkiksi  öljy
vahingon torjunnassa tai vesistöjä kunnostet
taessa.  Tapauksesta  riippuen  ympäristöva
hingon korjaamiseksi saattaisi riittää luonnol
linen  palautuminen,  jolloin  ei  välttämättä
tarvitsisi  ryhtyä  lainkaan  aktiivisiin  korjaa
mistoimiin.

Jos  luonnontilaa  ei  olisi  mahdollista  täysi
määräisesti  palauttaa  vahinkoa  edeltävään
tilaan,  olisi  pykälän  2  momentin  mukaan
käytettävä  täydentäviä korjaamistoimia. Näi
tä  toimia  olisi  mahdollista  tehdä  myös  muu
alla kuin vahingoittuneella alueella. Mahdol
lista  olisi  esimerkiksi  osoittaa  suojeltavan
eliölajin  tuhoutuneen  elinympäristön  tilalle
uusi elinympäristöksi soveltuva alue muualta

ja ylläpitää näin  lajin suotuisaa suojelutasoa.
Täydentävän  korjaamisen  tavoitteena  olisi
saada  aikaan  sama  luonnonvarojen  ja  niiden
tuottamien palvelujen taso kuin palauttamalla
vahingoittunut alue ennalleen.

Pykälän 3 momentti koskee luonnonvaroil
le  ja niiden  tuottamille palveluille aiheutuvi
en  väliaikaisten  menetysten  korvaamista.
Korvaavien  korjaamistoimien  tavoitteena
olisi  vaikuttaa  siihen  saakka,  kunnes  vahin
koa edeltänyt luonnontila olisi saatu palautet
tua. Näitä toimia voitaisiin tehdä myös muu
alla  kuin  vahingoittuneella  alueella.  Jos  esi
merkiksi  jokin  uhanalainen  laji  vaatii
elinympäristöltään  lahopuuta,  voitaisiin  ha
katulle arvokkaalle alueelle siirtää  lahopuuta
muualta ja antaa näin  lisäaikaa lajin säilymi
selle  siihen  saakka,  että  luonnontila  olisi
riittävästi  palautunut  ja  alue  olisi  kyseiselle
lajille taas sopiva.

 4 §. Korjaavien toimien valinta. Pykälässä
säädettäisiin niistä seikoista,  joita korjaavista
toimista  päättävän  viranomaisen  olisi  toimia
harkitessaan  otettava  huomioon.  Pykälällä
pantaisiin  tärkeimmiltä  osiltaan  täytäntöön,
mitä  ympäristövastuudirektiivin  7  artiklassa
ja  liitteen  II  kohdassa 1.3.  säädetään  korjaa
vien toimien valinnasta.

Pykälän  1  momentissa  säädettävä  luettelo
valinnassa  huomioon  otettavista  seikoista  ei
olisi  tyhjentävä,  vaan  korjaavista  toimista
päättävän  viranomaisen  olisi  lisäksi  otettava
huomioon  mitä  muualla  laissa  säädetään.
Vaikka ympäristövahingon korjaamisen ensi
sijaisena tavoitteena olisi 4 §:n mukaan olta
va  ympäristön palauttaminen  vahinkoa  edel
tävään  tilaan,  tästä  tavoitteesta olisi mahdol
lista  myös  poiketa,  jos  korjaavien  toimenpi
teiden  kustannukset  olisivat  suhteettomat
saavutettavaan  hyötyyn  nähden.  Viranomai
sen  olisi  ennen  korjaavista  toimista  päättä
mistä varattava vahingosta vastuussa olevalle
toiminnanharjoittajalle  mahdollisuus  esittää
oma  ehdotuksensa  vahingon  korjaamiseksi
tarvittavista toimista, kuten ympäristövastuu
direktiivin 7 artiklan 1 kohta edellyttää.

Pykälän 2 momentissa olisi asetuksenanto
valtuus.  Valtioneuvoston  asetuksella  olisi
mahdollista  säätää  tarkemmin  sekä  korjaa
mistoimien  sisällöstä  että  toimien valinnassa
huomioon  otettavista  tekijöistä.  Asetuksella
pantaisiin  täytäntöön  ympäristövastuudirek
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tiivin  liite  II  niiltä  osin,  joita  lain  4  ja  5  §
eivät kattaisi.

5  §. Kustannusvastuu. Pykälä  ilmaisisi
ympäristövastuudirektiivin  pääperiaatteen,
jonka  mukaan  toiminnanharjoittaja  vastaa
aiheuttamansa  ympäristövahingon  korjaa
miskustannuksista.  Kustannusvastuu  ei  kui
tenkaan  olisi  ehdottoman  ankaraa,  vaan  sitä
olisi  mahdollista  kohtuullistaa  direktiivin  8
artiklan  4  kohdassa  säädetyillä  perusteilla.
Tämän johdosta pykälässä ehdotetaan säädet
täväksi,  että  toiminnanharjoittaja  ei  vastaisi
ympäristövahingon  korjaamiskustannuksista
täysimääräisesti,  jos  se  harkittaisiin  kohtuul
liseksi sen vuoksi, että vahinko olisi aiheutu
nut huolimatta siitä,  että olisi  toimittu  täysin
toimintaa  koskevan  luvan  tai  muun  viran
omaispäätöksen  mukaisesti.  Direktiivin  mu
kaisesti  lisäedellytyksenä  olisi,  että  toimin
nanharjoittaja  pystyisi  osoittamaan,  ettei  ole
toiminut  tahallisesti  tai  tuottamuksellisesti.
Kohtuullistaminen  ei  siten  voisi  tulla  kysy
mykseen  tapauksissa,  joissa olisi  rikottu  toi
minnalle  ennakkoon asetettuja  ehtoja  tai  toi
mittu piittaamattomasti.

Muista  kohtuullistamisen  edellytyksistä
laissa  ei  säädettäisi,  mutta  käytännössä  koh
tuullistamisharkinta olisi aina tapauskohtaista
ja tehtäisiin ympäristövahinkoa ja sen aiheut
tajaa  koskevan  kokonaisarvion  perusteella.
Jos  viranomainen  itse  tekisi  tai  teettäisi  kor
jaavat  toimet,  se päättäisi mahdollisesta kus
tannusten kohtuullistamisesta siinä yhteydes
sä,  kun  kustannukset  perittäisiin  vahingon
aiheuttaneelta  toiminnanharjoittajalta.  Vas
taavasti  jos  toiminnanharjoittaja  itse  vastaisi
korjaavista toimista, viranomainen voisi koh
tuullistaa  kustannuksia  korjaamistoimien
mitoitusta  harkitessaan.  Kohtuullistaminen
olisi  käytännössä  poikkeuksellista,  sillä  jo
korjaavista toimista päätettäessä olisi otettava
kustannusten  kohtuullisuus  yhtenä  toimien
valintaan vaikuttavana tekijänä huomioon.

Jos  vahingon  aiheuttaja  olisi  maksukyvy
tön, viranomaiselle aiheutuneiden torjunta ja
ennallistamistoimien kustannukset olisi mah
dollista saada korvatuiksi  ympäristövahinko
vakuutuksesta  annetussa  laissa  säädetyin
edellytyksin.  Koska  kyseistä  lakia  sovellet
taisiin vain ympäristövahinkolaissa  tarkoitet
tuihin  ympäristövahinkoihin,  vakuutus  ei
korvaisi  luontovahingon  korjaamiskustan

nuksia eikä viranomaisen kustannuksia niissä
tapauksissa,  joissa  vahinko  korjattaisiin  uh
kasakkolain  mukaista  teettämisuhkaa käyttä
en.

6  §. Kustannusvastuun  rajoitukset. Ympä
ristövastuudirektiivin  8  artiklan  3  kohdan
mukaisesti  toiminnanharjoittajan  kustannus
vastuulle on tarpeen säätää eräitä rajoituksia.
Lain  soveltamisalan  mukaisesti  pykälässä
säädettävät  vastuusta  vapautumisperusteet
koskisivat vain vastuuta direktiivin II liittees
sä  tarkoitettujen  korjaamistoimien  kustan
nuksista  eikä  niitä  ole  tarkoitettu  sovelletta
vaksi  muissa  tapauksissa,  joissa  voimassa
olevan  lainsäädännön  mukaisesti  käytetään
hallintopakkoa  lainvastaisen  tilan  oikaisemi
seksi.

Toiminnanharjoittaja  ei  vastaisi  pykälän  1
kohdan  mukaan  korjaamistoimien  kustan
nuksista, jos toiminnanharjoittaja voisi osoit
taa  kolmannen  osapuolen  aiheuttaneen  va
hingon  huolimatta  siitä,  että  oli  käytetty
asianmukaisia  turvatoimenpiteitä,  kuten  es
tetty  pääsy  tehdasalueelle  suojaaidoin  ja
riittävin  lukitsemistoimenpitein.  Vastuusta
vapautumiseksi  toiminnanharjoittajan  olisi
vedottava  siihen,  että  vahinko  olisi  aiheutu
nut  jonkin  muun  kuin  toiminnanharjoittajan
määräysvallassa  olevan  henkilön  toimenpi
teistä.

Toisena  vastuunrajoitusperusteena  olisi
pykälän 2 kohdan mukaan toimiminen viran
omaisen  antaman  määräyksen  tai  ohjeen
mukaisesti. Tällöin ei kuitenkaan tarkoitettai
si itse vahinkotapahtuman aiheuttaneen pääs
tön  tai  muun  tapauksen  johdosta  annettua
määräystä tai ohjetta.

7 §. Korjaavat toimet vahingoittuneen alu
een  ulkopuolella. Ympäristövastuudirektiivi
edellyttää, että vahingoittuneiden luonnonva
rojen  palauttaminen  on  tarvittaessa  toteutet
tava  vahingoittuneen  alueen  ulkopuolella
tehtävillä  toimilla.  Puuttuminen  muun  kuin
vahingon  aiheuttaneen  toiminnanharjoittajan
omaisuuteen  edellyttää  tähän  oikeuttavaa
nimenomaista  säännöstä.  Tämän  vuoksi  eh
dotetaan  säädettäväksi,  että  korjaavista  toi
mista  päättävä  viranomainen  voisi  oikeuttaa
toiminnanharjoittajan  suorittamaan  vahingon
korjaamiseksi  tarvittavat  toimet  vahingoittu
neen  alueen  ulkopuolella.  Kysymykseen
voisi  tulla  esimerkiksi  tietyn  alueen  kehittä
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minen,  luomalla  otollisia  olosuhteita  ennal
listettavan luontotyypin tai lajin esiintymisen
turvaamiseksi tai lisäämiseksi, jos vastaavien
vahingoittuneiden  luonnonarvojen  palautta
minen  ei  vahingon  tapahtumapaikalla  enää
olisi mahdollista.

Pykälässä  säädettäisiin  niistä  edellytyksis
tä,  joilla  puuttuminen  toisen  omaisuuteen
olisi mahdollista. Kysymyksessä olevan kiin
teistön  omistajalle  tai  erityisen  oikeuden
haltijalle  olisi  ennen  korjaavista  toimista
päättämistä  varattava  tilaisuus  tulla  kuulluk
si. Korjaavista  toimista ei  saisi aiheutua väl
tettävissä olevaa haittaa. Jos kuitenkin merki
tyksellistä  haittaa  aiheutuisi,  kiinteistön
omistajalla  tai  erityisen  oikeuden  haltijalla
olisi oikeus saada siitä täysi korvaus. Korva
uksen suorittamisesta olisi mahdollista sopia.
Jos  sopimukseen  ei  päästäisi,  korvaus  mää
rättäisiin  noudattaen  kiinteän  omaisuuden  ja
erityisten  oikeuksien  lunastuksesta  annettua
lakia (603/1997).

Korvauksen  suorittamisesta  vastaisi  5  §:n
mukaisesti  vahingon  aiheuttanut  toiminnan
harjoittaja.  Haitan  kärsijän  korvauksensaan
tioikeuden  turvaamiseksi  säädettäisiin  valti
olle  toissijainen  vastuu  korvauksen  suoritta
misesta.  Valtiolle  syntyisi  maksamansa  kor
vauksen  osalta  takautumisoikeus  vahingon
aiheuttanutta toiminnanharjoittajaa kohtaan.

8  §. Kustannusvastuun  jakautuminen.  Py
kälässä  säädettäisiin  kustannusvastuun  mää
räytymisestä niissä tapauksissa, joissa ympä
ristövahinko  on  johtunut  useamman  kuin
yhden toiminnan seurauksena. Ympäristövas
tuudirektiivin  9  artiklan  mukaan  jäsenvaltio
voi  tällaisissa  tapauksissa  päättää  vastuun
jakautumisesta  kansallisen  lainsäädäntönsä
mukaisesti. On huomattava, että pykälässä ei
tarkoiteta  hajakuormitustilanteita,  joissa  va
hingon  aiheuttaneita  toiminnanharjoittajia  ei
pystytä  yksilöimään.  Ympäristövastuudirek
tiiviä ei 4 artiklan 5 kohdan mukaan tällaisis
sa tapauksissa sovelleta.

Useasta  toiminnasta  yhdessä  aiheutuneen
ympäristövahingon  korjauskustannukset
jakautuisivat  sen  mukaisesti,  mikä  arvioitai
siin  kunkin  aiheuttajan  osuudeksi  kokonais
vahingosta.  Tällaisen  arvion  suorittaminen
saattaa  kuitenkin  tapauksesta  riippuen  olla
hankalaa.  Jos  eri  aiheuttajien  osuutta  vahin
gosta ei voitaisi arvioida, vastuu määräytyisi

aiheuttajien  pääluvun  mukaisesti.  Vastuun
määräytymisperuste  poikkeaisi  ympäristöva
hinkolain  vastaavasta  vahingonkorvausten
jakosäännöstä,  joka  perustuu  aiheuttajien
yhteisvastuuseen.  Kyseisen  säännöksen  tar
koituksena  on  turvata  vahingonkärsijöiden
oikeudet  korvauksen  saamiseen.  Vastaavaan
sääntelyyn  ei  ole  tarvetta  julkisoikeudellisen
ennallistamisvelvoitteen  kustannusvastuusta
säädettäessä.

9  §. Voimaantulo  ja  siirtymäsäännökset.
Ympäristövastuudirektiiviä  ei  sovelleta  di
rektiivin  17  artiklan  mukaan  taannehtivasti.
Tämän  mukaisesti  lain  voimaantulosäännök
sessä säädettäisiin, ettei lakia sovelleta ennen
sen  voimaantuloa  päättyneestä  toiminnasta
aiheutuneisiin  vahinkoihin,  vaikka  vahinko
olisikin  ilmennyt  vasta  lain  voimaantulon
jälkeen.

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin vakiin
tuneeseen  tapaan,  että  lain  täytäntöönpanon
edellyttämiin  toimiin  voitaisiin  ryhtyä  jo
ennen lain voimaantuloa.

1.2 Laki luonnonsuojelulain muuttami
sesta

3 §. Euroopan yhteisön direktiivit. Pykälään
lisättäisiin säännöksessä  jo mainittujen  luon
to  ja  lintudirektiivien  lisäksi  viittaus  ympä
ristövastuudirektiiviin.

31 a §. Luontotyyppien täydentävä suojelu.
Luonnonsuojelulain  neljänteen,  luontotyyp
pien  suojelua  koskevaan  lukuun  ehdotetaan
lisättäväksi  uusi pykälä,  joka  sisältäisi  rajoi
tetun heikentämiskiellon. Pykälän ensimmäi
sessä  momentissa  viitattaisiin  69  a  §:n  mu
kaiseen  luontovahinkoon  ja  kiellettäisiin
heikentämästä  tai  hävittämästä  luontodirek
tiivin  liitteessä  I  lueteltujen  luontotyyppien
esiintymiä.  Kieltosäännös  tulisi  voimaan  2
momentissa kuvatulla tavalla. Kiellon tarkoi
tuksena on ennaltaehkäistä sellaisia vahinko
ja suojelluille  luontotyypeille, jotka ympäris
tövastuudirektiivin  mukaan  on  korjattava,
mutta joiden aiheuttamista ei muilla suojelu
säännöksillä ole kielletty.

Pykälän toisessa momentissa säädettäisiin 1
momentin  kiellon  voimaantulosta.  Ehdotuk
sen  mukaan  ympäristöministeriö  tekisi  pää
töksen,  jossa määriteltäisiin sellaisen  luonto
tyyppiesiintymän  rajat,  joille  heikentämis
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kielto  on  tarpeen  saattaa voimaan. Kielto on
tarpeen  sellaisille,  käytännössä  Natura  2000
–verkoston  ulkopuolisilla  alueilla  oleville
esiintymille,  joille  kohdistuva  luontovahinko
olisi  ympäristövastuudirektiivin  mukaan
ehkäistävä  tai  korjattava. Rajattuja heikentä
miskieltoja ei olisi tarpeen muodostaa Natura
2000  –verkoston  alueelle,  koska  verkoston
toteuttamistoimenpiteillä  yhdessä  luonnon
suojelulain 65 §:n mukaisella arviointivelvol
lisuudella  nykyisinkin  käytännössä  estetään
merkittävät  heikennykset  verkoston  alueella
oleville  luonnonarvoille.  Mikäli  toiminnan
harjoittaja  kuitenkin  laiminlöisi  mainitun
arviointivelvollisuuden,  suojellulle  luonto
tyypille  aiheutuva  luontovahinko  voisi  tulla
ennallistettavaksi ehdotetun 69 c §:n nojalla.

Direktiivin  täytäntöönpanon  valmisteluvai
heessa on tehty alustava kartoitus niistä luon
totyyppiryhmistä,  joilla  voidaan  arvioida
olevan  olemassa  tai  joille  voidaan  arvioida
aiheutuvan luontovahingon vaaraa. Kartoitet
tavia luontotyyppiryhmiä ovat olleet mereiset
luontotyypit,  sisävesityypit,  virtavesityypit,
niityt,  kosteikot,  kalliotyypit  ja  metsäiset
tyypit.  Kaikista ryhmistä voidaan löytää yksi
tai useampi  luontotyyppi,  jolle  voidaan arvi
oida  aiheutuvan  merkittävä  luontovahingon
uhka. Suomessa vallitsevana olevasta boreaa
lisen  vyöhykkeen  luontotyypeistä  yhteensä
noin  kahdellekymmenelle  arvioitiin  kohdis
tuvan  selkeämpi  uhka.  Kartoituksen  yhtey
dessä selvitettiin myös niitä  toiminnan  muo
toja,  jotka  saattaisivat  aiheuttaa  merkittäviä
haitallisia  vaikutuksia  näillä  luontotyypeillä.
Jatkovalmistelussa  tullaan  tarkentamaan
alustavalla  kartoituksella  seuloutuneista
luontotyypeistä luontotyyppiesiintymät, joilla
luontovahingon vaara on ilmeinen.

Kiellon  tarkoituksena  on  siten  lupaviran
omaisen  ja  toiminnanharjoittajan  havahdut
taminen  siihen  tosiasiaan,  että  kyseisellä
rajatulla alueella  tietyt  toiminnanharjoittami
sen  muodot  saattavat  aiheuttaa  luontovahin
gon  ja  erityinen varovaisuus näiden seuraus
ten estämiseksi on paikallaan. Kiellon seura
uksena  alueelle  suunniteltu  toiminta  ei  vält
tämättä  esty  kokonaan.  Lupaviranomainen
saattaa lupamääräyksillään ohjata ja ohjeistaa
toimintaa  niin,  että  varmistetaan,  ettei  69  a
§:ssä  tarkemmin  kuvattuja  haitallisia  vaiku
tuksia  kyseiselle  luontotyypille  aiheudu.

Joissakin  tapauksissa  on  tietysti  myös  kuvi
teltavissa,  ettei  lupamääräyksilläkään  näitä
vaikutuksia  voida  estää.  Tällöin  toiminnan
harjoittajalla  on  mahdollisuus  hakea  jäljem
pänä  kuvatuin  edellytyksin  poikkeuslupaa.
Kielteisen  poikkeuslupapäätöksen  seurauk
sena toiminnanharjoittajan käyttöön  jää vielä
53 §:n mukainen korvausmenettely.

Ympäristöministeriön  päätös  esiintymästä
olisi  hallintopäätös,  joten  menettelyllisesti
siihen  sovellettaisiin  luonnonsuojelulain
säännöksiä  muun  muassa  muutoksenhausta.
Luonnonsuojelulain  61  §:n  mukaan  ministe
riön  päätöksestä  saa  valittaa  korkeimpaan
hallintooikeuteen.  Valitusperusteena  on
päätöksen  lainvastaisuus.  Päätöstä  valmiste
leviin  vaiheisiin  sovellettaisiin  hallintolakia
muun  muassa  asianosaisen  kuulemisen  ja
päätöksen  tiedoksi  antamisen  osalta.  Sään
nösten  mukaan  asianosaiselle  on  varattava
tilaisuus  lausua  mielipiteensä  asiasta  ennen
asian  ratkaisemista.  Vastaavasti  viranomai
sen on annettava tekemänsä päätös viipymät
tä  tiedoksi asianosaiselle  ja  muullekin viran
omaisen  tiedossa  olevalle,  jolla  on  oikeus
hakea muutosta valittamalla.

  Jotta pykälässä kuvattu kielto saisi lopulli
sia oikeusvaikutuksia,  edellytetään, että  tieto
lainvoimaisesta, suojeltavan esiintymän raja
uksesta  on  siirretty  Suomen  ympäristökes
kuksen  ylläpitämään  rekisteriin.  Rekisterin
perustamisesta  ja  ylläpitämisestä  tullaan  an
tamaan    valtioneuvoston  asetus  ja  maininta
tästä  on  sijoitettu  pykälän  viidenteen  mo
menttiin.  Jotta  perustettavalla  rekisterillä
olisi  käyttöarvoa  tulevaisuudessakin,  sen
päivittämiseen  on  kiinnitettävä  huomiota.
Tällä  hetkellä  arvioidaan,  että  rekisterin  pe
rustamisen  ja  ensi  vaiheessa  tehtävien  ra
jauspäätösten siirron jälkeen rekisteriä tultai
siin päivittämään noin  vuoden  välein.  Päivi
tykset, jotka merkitsisivät uusien esiintymien
merkintää edellyttäisivät luonnollisesti ennen
sitä  tehtäviä  asianmukaisia  luonnontieteelli
siä selvityksiä ja niistä seuraavia lainvoimai
sia rajauspäätöksiä.

Pykälän kolmanteen momenttiin ehdotetaan
mainintaa siitä,  että ympäristöministeriön on
kumottava  luontotyypin  esiintymää  koskeva
rajauspäätös,  jos  kohteen  sisällyttäminen
kyseiseen rekisteriin ei enää ole tarpeen suo
tuisan  suojelun  tason  saavuttamiseksi  tai
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säilyttämiseksi.  Käytännössä  olisi  siis  kyse
tilanteista,  joissa  kyseisen  luontotyypin  le
vinneisyys ja kokonaisala olisivat kehittyneet
siinä  määrin  positiiviseen  suuntaan,  ettei
suojelua  voitaisi  enää  pitää  tarpeellisena.
Toinen  tilanne,  jossa  tehtyä  hallintopäätöstä
olisi  muutettava,  olisivat  tapaukset,  joissa
päädytään muista syistä perustamaan samalle
alueelle  luonnonsuojelualue  luonnonsuojelu
laissa alueen perustamisesta säädetyin menet
telyin.  Luonnonsuojelualueen  rauhoitussään
nökset  turvaisivat niissä  tapauksissa  jatkossa
ympäristövastuudirektiivinkin  vaatimukset.
Hallintopäätöksen  kumoamisesta  seuraisi
luonnollisesti,  että  vastaava  merkintä  Suo
men ympäristökeskuksen ylläpitämästä rekis
teristä olisi poistettava.

Pykälän  neljännessä  momentissa  ehdote
taan,  että  alueellinen  ympäristökeskus  voisi
myöntää  poikkeuksen  rajoitetusta  heikentä
miskiellosta,  jos  kyseessä  olisi  yleisen  edun
kannalta  tärkeä  hanke  ja  luontotyypin  suoje
lun  taso  olisi  palautettavissa.  Alueellinen
ympäristökeskus  toimii  jo  poikkeusluvan
myöntävänä  viranomaisena  29,  39,  42  ja  47
§:ssä  säädettyjen  kieltojen  osalta.  Ympäris
tökeskus  tekisi  poikkeamista  koskevan  rat
kaisunsa  samaan  tapaan  kuin  mainittujen
säännösten  nojalla  punnitsemalla  keskenään
yleistä  etua  ja  luontotyypin  suotuisan  suoje
lutason säilyttämistavoitteita.

On katsottu, että  rajoitettu heikentämiskiel
tosäännös  on  tarpeen,  jotta  olisi  mahdollista
säätää  haitallisten  seurausten  aiheuttajalle
ympäristövastuudirektiivin  mukaisesti  vel
voite  ryhtyä  toimiin  luontovahingon  ehkäi
semiseksi  ja  korjaamiseksi.  Vahinkojen  eh
käisemistä  ja  korjaamista  koskevan  vastuun
säätäminen edellyttää vakiintuneen oikeuskä
sityksen mukaan laissa olevaa kieltosäännös
tä.

Ehdotetulla  kiellolla olisi  muun  luonnon
suojelulain  mukaisen suojelun  tavoin  merki
tystä  myös  eri  lakien  mukaisissa  lupa  ja
muissa  viranomaismenettelyissä.  Jos  kyseis
ten  lakien  edellyttämien  lupien  myöntä
misedellytyksiä  koskevissa  säännöksissä
viitataan luonnonsuojelulakiin, kielto saattai
si  merkitä  luvanmyöntämisestettä,  jollei  toi
minnan  sijoittamista  koskevilla  tai  muilla
lupamääräyksillä voitaisi estää toiminnanhar
joittajan  toiminnasta  aiheutuvia  ehdotetun

pykälän  mukaisia  vaikutuksia,  eikä  alueelli
nen  ympäristökeskus  ole  myöntänyt  toimin
nalle poikkeuslupaa. On tarkoitus, että perus
tettava rekisteri, johon siirretään tieto suojel
tujen  luontotyyppien  esiintymistä,  olisi  mui
denkin  kuin  ympäristöhallinnon  viranomais
ten käytettävissä.

Ehdotetun  kieltosäännöksen  rikkomisesta
saattaisi seurata 58 §:n mukainen rangaistus
seuraamus.  Alueellisella  ympäristökeskuk
sella  olisi  57  §:n  mukaisin  voimassaolevin
pakkokeinoin  myös  oikeus  kieltää  tai  kes
keyttää  kiellon  vastainen  toiminta.  Ehdote
tussa  10  a  luvussa  säädettävin  edellytyksin
kieltosäännöstä rikkonut toiminnanharjoittaja
saattaisi  joutua  viime  kädessä  vastaamaan
haitallisten  vaikutusten  ehkäisemisestä  ja
korjaamisesta.

49  a  §. Lajien  täydentävä  suojelu. Luon
nonsuojelulain  kuudenteen,  lajien  suojelua
koskevaan  lukuun  ehdotetaan  lisättäväksi
uusi  pykälä,  joka  sisältäisi  ehdotettua  31  a
§:ää  vastaavan  rajoitetun  heikentämiskiellon
lajien  osalta.  Pykälän  ensimmäisessä  mo
mentissa  viitattaisiin  69  a  §:n  mukaiseen
luontovahinkoon  ja  kiellettäisiin  heikentä
mästä  tai  hävittämästä  lintudirektiivin  4  ar
tiklan  2  kohdassa  mainittujen  ja  direktiivin
liitteessä I lueteltujen lajien sekä luontodirek
tiivin  liitteessä  II  lueteltujen  lajien  esiinty
miä.  Esiintymällä  tarkoitetaan  yllä  lueteltu
jen,  lintu  ja  luontodirektiiveissä  mainittujen
lajien  esiintymiä  tai  niiden  elinympäristöjen
esiintymiä.  Ympäristövastuudirektiivin  2
artiklan 3 b –kohdassa määritellään suojelta
viksi  lajeiksi  myös  mainittujen  lajien
elinympäristöt.  Rajoitettu  heikentämiskielto
säännös  tulisi  voimaan  2  momentissa  kuva
tulla tavalla. Kiellon tarkoituksena olisi siten
ennaltaehkäistä sellaisia vahinkoja suojelluil
le  lajeille  ja  niiden  elinympäristöille,  jotka
ympäristövastuudirektiivin  mukaan  on  kor
jattava,  mutta  joiden  aiheuttamista  ei  muilla
suojelusäännöksillä ole kielletty.

Pykälän toisessa momentissa säädettäisiin 1
momentin  kiellon  voimaantulosta.  Ehdotuk
sen  mukaan  ympäristöministeriö  tekisi  pää
töksen, jossa määriteltäisiin sellaisen lajin tai
sen  elinympäristön  esiintymän  rajat,  joille
heikentämiskielto  on  tarpeen  saattaa  voi
maan.  Kielto  on  tarpeen  sellaisille,  käytän
nössä Natura 2000 –verkoston ulkopuolisilla
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alueilla  oleville  esiintymille,  joille  kohdistu
va luontovahinko olisi ympäristövastuudirek
tiivin  mukaan  ehkäistävä  tai  korjattava.  Ra
jattuja  heikentämiskieltoja  ei  olisi  tarpeen
muodostaa Natura 2000 –verkoston alueelle,
koska  verkoston  toteuttamistoimenpiteillä
yhdessä luonnonsuojelulain 65 §:n mukaisel
la  arviointivelvollisuudella  nykyisinkin  käy
tännössä  estetään  merkittävät  heikennykset
verkoston  alueella  oleville  luonnonarvoille.
Mikäli toiminnanharjoittaja kuitenkin laimin
löisi mainitun arviointivelvollisuuden, suojel
lulle  lajille  aiheutuva  luontovahinko  voisi
tulla  ennallistettavaksi  ehdotetun  69  c  §:n
nojalla.

Direktiivin  täytäntöönpanon  valmisteluvai
heessa  kartoitettiin  alustavasti  luontotyyppi
en lisäksi myös eliölajistoa, joka saattaisi olla
luontovahingon  kohteena.  Lajien  osalta  tie
dot  esiintymistä  ja  vallitsevasta  suojelutilan
teesta eivät ole yhtä täydellisiä. Tämänhetki
sen  tiedon  perusteella  voidaan  arvioida,  että
lintudirektiivin  liitteen  I  lajeista  noin  10  on
merkittävän  uhan  kohteena.  Luontodirektii
vin liitteen II lajeista vastaava määrä seulou
tui  alustavasti  merkittävän  uhan  kohteeksi.
Jatkovalmistelussa  tullaan  tekemään  tarken
nuksia  alustavaan  kartoitukseen  ja  pyritään
löytämään  seuloutuneista  lajeista  ne  esiinty
mät, joilla luontovahingon vaara on ilmeinen.

Kiellon  tarkoituksena  on  siten  lupaviran
omaisen  ja  toiminnanharjoittajan  havahdut
taminen  siihen  tosiasiaan,  että  kyseisellä
alueella  tietyt  toiminnanharjoittamisen  muo
dot  saattavat  aiheuttaa  luontovahingon  ja
erityinen  varovaisuus  näiden  seurausten  es
tämiseksi on paikallaan. Kiellon seurauksena
alueelle  suunniteltu  toiminta  ei  välttämättä
esty  kokonaan.  Lupaviranomainen  saattaa
lupamääräyksillään  ohjata  ja  ohjeistaa  toi
mintaa niin, että varmistetaan, ettei 69 a §:ssä
tarkemmin  kuvattuja  haitallisia  vaikutuksia
kyseiselle  lajille  tai  sen  elinympäristölle  ai
heudu. Joissakin tapauksissa on tietysti myös
kuviteltavissa,  ettei  lupamääräyksilläkään
näitä vaikutuksia voida estää. Tällöin toimin
nanharjoittajalla  on  mahdollisuus  hakea  jäl
jempänä  kuvatuin  edellytyksin  poikkeuslu
paa.  Kielteisen  poikkeuslupapäätöksen  seu
rauksena  toiminnanharjoittajan  käyttöön  jää
vielä 53 §:n mukainen korvausmenettely.

Ympäristöministeriön  päätös  esiintymästä
olisi  hallintopäätös,  joten  menettelyllisesti
siihen  sovellettaisiin  luonnonsuojelulain
säännöksiä  muun  muassa  muutoksenhausta.
Luonnonsuojelulain  61  §:n  mukaan  ministe
riön  päätöksestä  saa  valittaa  korkeimpaan
hallintooikeuteen.  Valitusperusteena  on
päätöksen  lainvastaisuus.  Päätöstä  valmiste
leviin  vaiheisiin  sovellettaisiin  hallintolakia
muun  muassa  asianosaisen  kuulemisen  ja
päätöksen  tiedoksi  antamisen  osalta.  Sään
nösten  mukaan  asianosaiselle  on  varattava
tilaisuus  lausua  mielipiteensä  asiasta  ennen
asian  ratkaisemista.  Vastaavasti  viranomai
sen on annettava tekemänsä päätös viipymät
tä  tiedoksi asianosaiselle  ja  muullekin viran
omaisen  tiedossa  olevalle,  jolla  on  oikeus
hakea muutosta valittamalla.

Jotta  pykälässä  kuvattu  kielto  saisi  oikeus
vaikutuksia,  edellytetään,  että  tieto  lainvoi
maisesta,  suojeltavan  esiintymän  rajauksesta
on  siirretty  Suomen  ympäristökeskuksen
ylläpitämään  rekisteriin.  Tässä  pykälässä
mainittu  rekisteri  on  sama  kuin  31  a  §:ssä
mainittu. Rekisterin perustamisesta  ja ylläpi
tämisestä  tullaan  antamaan  valtioneuvoston
asetus ja  maininta  tästä on sijoitettu pykälän
viidenteen  momenttiin.  Jotta  perustettavalla
rekisterillä olisi käyttöarvoa tulevaisuudessa
kin,  sen päivittämiseen on kiinnitettävä huo
miota. Tällä hetkellä arvioidaan, että rekiste
rin  perustamisen  ja  ensi  vaiheessa  tehtävien
rajauspäätösten  siirron  jälkeen  rekisteriä
tultaisiin  päivittämään  noin  vuoden  välein.
Päivitykset,  jotka  merkitsisivät  uusien  esiin
tymien  merkintää  edellyttäisivät  luonnolli
sesti  ennen  sitä  tehtäviä  asianmukaisia  luon
nontieteellisiä  selvityksiä  ja  niistä  seuraavia
lainvoimaisia rajauspäätöksiä.

Pykälän kolmanteen momenttiin ehdotetaan
mainintaa siitä,  että ympäristöministeriön on
kumottava  lajin  tai sen elinympäristön esiin
tymää  koskeva  suojelupäätös,  jos  suojelu  ei
enää  ole  tarpeen  suotuisan  suojelun  tason
saavuttamiseksi  tai  säilyttämiseksi.  Käytän
nössä  olisi  siis  kyse  tilanteista,  joissa  kysei
sen lajin kanta olisi kehittynyt niin suotuisas
ti,  että  se  pystyisi  pitkällä  aikavälillä  säily
mään  elinvoimaisena  luontaisissa  elinympä
ristöissään.  Toinen  tilanne,  jossa  tehtyä  hal
lintopäätöstä  olisi  muutettava,  olisivat  tapa
ukset,  joissa  päädytään  muista  syistä  perus
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tamaan  samalle  alueelle  luonnonsuojelualue
luonnonsuojelulaissa  alueen  perustamisesta
säädetyin  menettelyin.  Luonnonsuojelualu
een  rauhoitussäännökset  turvaisivat  niissä
tapauksissa  jatkossa ympäristövastuudirektii
vinkin  vaatimukset.  Hallintopäätöksen  ku
moamisesta  seuraisi  luonnollisesti,  että  vas
taava  merkintä  Suomen  ympäristökeskuksen
ylläpitämästä rekisteristä olisi poistettava.

Pykälän  neljännessä  momentissa  ehdote
taan,  että  alueellinen  ympäristökeskus  voisi
myöntää  poikkeuksen  rajoitetusta  heikentä
miskiellosta,  jos  kyseessä  olisi  yleisen  edun
kannalta  tärkeä  hanke  ja  lajin  suojelun  taso
olisi  palautettavissa.  Alueellinen  ympäristö
keskus  toimii  jo  poikkeusluvan  myöntävänä
viranomaisena 29, 39, 42  ja 47 §:ssä säädet
tyjen kieltojen osalta. Ympäristökeskus tekisi
poikkeamista  koskevan  ratkaisunsa  samaan
tapaan  kuin  mainittujen  säännösten  nojalla
punnitsemalla keskenään yleistä etua  ja  lajin
suotuisan suojelutason säilyttämistavoitteita.

Kuten  edellä  31  a  §:n  perustelujen  yhtey
dessä on jo todettu, on katsottu, että rajoitettu
heikentämiskieltosäännös  on  tarpeen,  jotta
olisi  mahdollista  säätää  haitallisten  seuraus
ten  aiheuttajalle  ympäristövastuudirektiivin
mukaisesti  velvoite  ryhtyä  toimiin  luontova
hinkojen  ehkäisemiseksi  ja  korjaamiseksi.
Vahinkojen ehkäisemistä  ja korjaamista kos
kevan  vastuun  säätäminen  edellyttää  vakiin
tuneen  oikeuskäsityksen  mukaan  laissa  ole
vaa kieltosäännöstä.

Vastaavasti olisi tässä pykälässäkin ehdote
tulla kiellolla merkitystä muun luonnonsuoje
lulain  mukaisen  suojelun  tavoin  myös  eri
lakien  mukaisissa  lupa  ja  muissa  viran
omaismenettelyissä.  Jos  kyseisten  lakien
edellyttämien  lupien  myöntämisedellytyksiä
koskevissa  säännöksissä  viitataan  luonnon
suojelulakiin,  kielto  saattaisi  merkitä  luvan
myöntämisestettä,  jollei  toiminnan  sijoitta
mista  koskevilla  tai  muilla  lupamääräyksillä
voitaisi  estää  toiminnanharjoittajan  toimin
nasta aiheutuvia ehdotetun pykälän mukaisia
vaikutuksia,  eikä  alueellinen  ympäristökes
kus  ole  myöntänyt  toiminnalle  poikkeuslu
paa. On  tarkoitus,  että  perustettava  rekisteri,
johon  siirretään  tieto  suojeltujen  luontotyyp
pien  esiintymistä,  olisi  muidenkin  kuin  ym
päristöhallinnon viranomaisten käytettävissä.

Ehdotetun  kieltosäännöksen  rikkomisesta
saattaisi seurata 58 §:n mukainen rangaistus
seuraamus.  Alueellisella  ympäristökeskuk
sella  olisi  57  §:n  mukaisin  voimassaolevin
pakkokeinoin  myös  oikeus  kieltää  tai  kes
keyttää  kiellon  vastainen  toiminta.  Ehdote
tussa  10  a  luvussa  säädettävin  edellytyksin
kieltosäännöstä rikkonut toiminnanharjoittaja
saattaisi  joutua  viime  kädessä  vastaamaan
haitallisten  vaikutusten  ehkäisemisestä  ja
korjaamisesta.

53  §. Valtion  korvausvelvollisuus. 31  a  ja
49 a  §:iin  ehdotetuista  kieltosäännöksistä
seuraa,  että  samassa  yhteydessä  on  tarpeen
täydentää  luonnonsuojelulakiin  jo  sisältyvää
korvaussäännöstä.  On  mahdollista,  että  kiel
lon  seurauksena  kiinteistön  käytölle  saattaa
aiheutua  rajoituksia,  joista  aiheutuisi  alueen
omistajalle  tai  erityisen  oikeuden  haltijalle
merkityksellistä  haittaa.  Valtio  on  tietyin
edellytyksin  velvollinen  korvaamaan  tällai
sen haitan.
Pykälässä  ehdotetaan  täydennettäväksi  valti
on  korvausvelvollisuutta  koskevan  säännök
sen  1  momenttia.  Säännökseen  lisättäisiin
viittaukset  ehdotettuihin  31  a  ja  49  a  §:iin.
Muutoin  säännös  jäisi  ennalleen.  Mahdolli
suus  korvaukseen  olisi  siten  olemassa  vain
niissä tapauksissa, joissa kieltosäännös estäi
si  hankkeen  tai  suunnitelman  ilman,  että  to
teuttamisluvan  myöntämiselle  tai  suunnitel
man hyväksymiselle olisi muuta laista  johtu
vaa  estettä.  Kuten  pykälässä  aiemminkin,
valtion  korvausvelvollisuuden  toteutuminen
edellyttää  pääsääntöisesti,  että  omistaja  on
ensin hakenut alueelliselta ympäristökeskuk
selta  lupaa  poiketa  heikentämiskiellosta  ja
hakemus on hylätty.

69 a §. Luontovahinko. Ehdotetun uuden 10
a  luvun  alkuun  sijoitettaisiin  pykälä,  jossa
määriteltäisiin tarkemmin ne  luontovahingot,
joista  voisi  seurata  suojelluille  lajeille  tai
luontotyypeille  aiheutettujen  merkittävien
haitallisten  vaikutusten  ehkäisemis  ja  kor
jaamisvastuu.

Pykälän 1 momentissa viitattaisiin  lajien  ja
luontotyyppien osalta edellä selostettuun 31 a
§:ään, 49 §:n 1 momenttiin ja edellä selostet
tuun 49 a §:ään. 49 §:n 1 momentissa tarkoi
tetaan  luontodirektiivin  liitteen  IV  lajeja  ja
niiden  lisääntymis  ja  levähdyspaikkoja,  joi
den  hävittäminen  ja  heikentäminen  on  pää
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sääntöisesti  kiellettyä.  Lisäksi  ehdotuksessa
on  esitetty,  että  47  §:n  mukaiset,  erityisesti
suojeltavat  lajit  voitaisiin  sisällyttää  sovelta
misalaan.  Tältä  osin  käytettäisiin  ympäristö
vastuudirektiivin 2  artiklan 3  kohdan c)  ala
kohdassa  jäsenvaltiolle  sallittua  mahdolli
suutta  ulottaa  ympäristövastuudirektiivin
mukaiset vastuut myös muihin kuin yhteisön
luonnonsuojelusäädöksissä  lueteltuihin  lajei
hin  ja  luontotyyppeihin.  Erityisesti  suojelta
vien  lajien  sisällyttämisestä  soveltamisalaan
kaivataan kuitenkin vielä tarkempaa selvitys
tä,  siksi  nämä  lajit  on  merkitty  hallituksen
esitysvaiheessa vielä hakasulkein.

Luontovahinkona  pidettäisiin  kaikkien näi
den  luontotyyppien ja lajien suotuisan suoje
lun  tason  saavuttamisen  tai  säilyttämisen
kannalta  merkittävää  suoraan  tai  välillisesti
tapahtuvaa,  mitattavissa  olevaa  haitallista
vaikutusta. Säännös vastaisi tältä osin ympä
ristövastuudirektiivin  2  artiklan  1  kohdan  a)
alakohtaa.

Direktiivin  mukaisesti  luontovahingon
määritelmä  olisi  kytketty  suojellun  lajin  tai
luontotyypin  suotuisaan  suojelun  tasoon.
Suotuisa  suojelutaso  on  käsitteenä  vakiintu
nut.  Se  sisällytettiin  lakiin  jo  luontodirektii
vin täytäntöönpanon yhteydessä 1996. Ehdo
tettujen  säännösten  tulkinnassa onkin  tarkoi
tus  tukeutua  vakiintuneeseen  käytäntöön  ja
arvioida  suotuisaa  suojelun  tasoa  luontodi
rektiivilähtöisesti. Luontotyyppiemme  ja
luonnonvaraisten  eliölajiemme  suotuisaa
suojelun tasoa turvaa suurelta osin luonto  ja
lintudirektiivien  pohjalta  perustettu  Natura
2000  –verkosto.  Verkosto  on  kuitenkin  vain
yksi  väline  suotuisan  suojelutason  ennalleen
saattamisessa  tai  säilyttämisessä  eikä  se  kai
kissa tapauksissa yksin riitä tämän tavoitteen
saavuttamiseksi.  Suotuisaa  suojelun  tasoa
arvioidaan  aluekohtaisesti.  Tarkasteltavia
maantieteellisiä  alueita  voivat  tapauskohtai
sesti olla Euroopan unionin alue, jäsenvaltion
alue tai lajin ja luontotyypin luontainen esiin
tymisalue.

Pykälän  2  momentissa  säädettäisiin  eräitä
kriteerejä,  joiden  avulla  olisi  mahdollista
arvioida  1  momentissa  tarkoitettujen  haital
listen  vaikutusten  merkittävyyttä.    Arvioin
nissa  olisi  kiinnitettävä  erityisesti  huomiota
vahingon  kohteeksi  joutuneen  luontotyypin
tai  lajin  suojelun  tasoon  vahingon  tapahtu

mahetkellä,  sen  tuottamiin  palveluihin  ja
luonnolliseen  uudistumiskykyyn.  Valtioneu
voston  asetuksella  säädettäisiin  tarkemmin
niistä  seikoista,  joihin  luontovahingon  mer
kittävyyden  arvioinnissa  olisi  kiinnitettävä
huomiota.  Ehdotetulla  säännöksellä  ja  ase
tuksella  pantaisiin  täytäntöön  ympäristövas
tuudirektiivin  liite  I,  jossa  säädetään  niistä
perusteista,  jotka  on  luontovahingon  merkit
tävyyttä  arvioitaessa  otettava  huomioon.
Asetukseen  sisällytettäisiin  myös  liitteessä
yksilöidyt  vahingot  ,  joita  ei  direktiivin  mu
kaan  tarvitse  luokitella  merkittäviksi.  Näin
asetus  osaltaan  rajaisi  luontovahingon  käsi
tettä.
Luontovahingon  käsitettä  rajattaisiin  myös
pykälän  kolmannessa  momentissa  ympäris
tövastuudirektiivin  2  artiklan  1  kohdan  a)
alakohdan  toisen  luetelmakappaleen  mukai
sesti  siten,  että  luontovahinkona  ei pidettäisi
sellaisia luontotyypeille tai lajeille aiheutettu
ja  haitallisia  vaikutuksia,  joiden  aiheuttami
seen on myönnetty luonto tai lintudirektiivin
mukainen tai kansallisesti säädetty poikkeus.
Pykälässä  viitattaisiin  siten  olemassa  olevia
poikkeuslupia koskeviin 49  ja 66 §:ään sekä
ehdotettuihin 31 a  ja  49 a  §:iin. Lisäksi  esi
tyksessä on hakasulkein huomioitu erityisesti
suojeltavien  lajien  osalta  48  §.  Mikäli  luon
tovahingon  määritelmään  päätetään  lopulta
ottaa  47  §:n  mukaiset  lajit,  tulee  myös  48
§:ään sisältyvä poikkeusmahdollisuus rauhoi
tussäännöksistä huomioida  tässä momentissa
luontovahingon käsitettä rajaavana.

69  b  §. Ilmoitus  ja  toimintavelvollisuus.
Ympäristövastuudirektiivin  mukaisesti  toi
minnanharjoittajalle  säädettäisiin  velvolli
suus viipymättä  ilmoittaa alueelliselle ympä
ristökeskukselle  luontovahingon  tapahtumi
sesta  tai  sellaisen  tapahtuman  välittömästä
uhasta.  Toimivaltaisena  viranomaisena  toi
misi  se  alueellinen  ympäristökeskus,  jonka
toimialueella  vahingon  vaikutukset  ilmenisi
vät.  Toiminnanharjoittajan  olisi  myös  viipy
mättä  ryhdyttävä  tarpeellisiin  toimiin,  joilla
haitallisia  vaikutuksia  voitaisiin  ehkäistä  tai
rajoittaa  ne  mahdollisimman  vähäiseksi.
Säännös täydentäisi voimassa olevaa 57 §:ää
ja vastaisi ympäristövastuudirektiivin 5 artik
lan 1 ja 2 kohtaa.

Pykälässä  määriteltäisiin  myös  toiminnan
harjoittajan  käsite.  Käsite  olisi  uusi,  sillä
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luonnonsuojelulain  velvoitteet  kohdistuvat
muilta osin  toiminnan  luonteesta riippumatta
kaikkiin.  Ympäristövastuudirektiivin  mukai
nen ympäristövahinkojen korjaamisvastuu on
kuitenkin rajoitettu vain ammatillista toimin
taa  harjoittaviin.  Tämän  vuoksi  on  tarpeen
määritellä  toiminnanharjoittaja,  johon  koh
distuisivat  uuden  10  a  luvun  mukaiset  vel
voitteet.  Toiminnanharjoittaja  voisi  olla  di
rektiivin  mukaisesti  luonnollinen  henkilö  tai
oikeushenkilö,  joka  harjoittaa  ammatillista
toimintaa  tai  joka  tosiasiallisesti  vastaa  tästä
toiminnasta.  Käsitteen  määrittelyssä  ratkai
sevaa  olisi  toiminnan  harjoittaminen  amma
tillisesti.  Ammatillinen  toiminta  puolestaan
on  direktiivissä määritelty  kaikeksi  taloudel
liseksi toiminnaksi siitä riippumatta, tavoitel
laanko toiminnalla voittoa vai ei.

69  c  §. Luontovahingon  ehkäiseminen  ja
korjaaminen.  Pykälässä  säädettäisiin  niistä
toimista, joihin viranomaisen olisi ryhdyttävä
luontovahingon  ehkäisemiseksi  ja  korjaami
seksi. Toimivaltaiseksi  viranomaiseksi  ehdo
tetaan  alueellista  ympäristökeskusta,  jolla
voidaan  katsoa  olevan  parhaat  edellytykset
huolehtia  viranomaiselle  ympäristövastuudi
rektiivin mukaan kuuluvista tehtävistä. Pykä
lässä  säädettäisiin  myös  aiheuttamisperiaat
teen  mukaisesti  toiminnanharjoittajalle  vas
tuu  korjata  aiheuttamansa  luontovahingon
seuraukset.

Pykälän 1 momentti koskisi luontovahingon
ennalta ehkäisemistä. Sen mukaan alueellisen
ympäristökeskuksen olisi määrättävä  toimin
nanharjoittaja,  jonka  toiminnasta  uhkaisi
välittömästi  aiheutua  luontovahinko,  ryhty
mään  tarvittaviin  toimiin  vahingon  ehkäise
miseksi.  Jos  toiminnanharjoittaja  olisi  jo
ryhtynyt näihin  toimiin 69 b §:n  mukaisesti,
ei  määräystä  luonnollisestikaan  tarvittaisi.
Säännös  vastaisi  ympäristövastuudirektiivin
5 artiklan 4 kohdan ensimmäistä virkettä.

Pykälän  2  momentissa  säädettäisiin  menet
telystä  tapahtuneen  luontovahingon  korjaa
miseksi. Siinä säädettäisiin myös niistä edel
lytyksistä,  joilla  toiminnanharjoittaja vastaisi
vahingon  korjaamisesta.  Alueellisen  ympä
ristökeskuksen  olisi  määrättävä  luontovahin
gon  aiheuttanut  toiminnanharjoittaja  ryhty
mään  sellaisiin  vahingon  korjaamiseksi  tar
vittaviin  toimiin,  joista  säädettäisiin  ehdote
tussa  laissa  eräiden  ympäristölle aiheutuvien

vahinkojen  ja  haittojen  korjaamisesta.  Toi
minnanharjoittajalla  olisi  korjaamisvastuu
kuitenkin vain,  jos hän olisi toiminut tahalli
sesti tai tuottamuksellisesti. Korjaavia toimia
koskevan  määräyksen  antamisessa  olisi  ky
symys  kvalifioidusta  hallintopakko menette
lystä,  jossa  alueellinen  ympäristökeskus  an
taisi  tiettyihin  toimiin velvoittavan määräyk
sen. Jos määräystä ei noudatettaisi, ympäris
tökeskus  voisi  käyttää  57  §:n  mukaisia  pak
kokeinoja, kuten uhkasakkoa tai teettämisuh
kaa,  sen  varmistamiseksi,  että  toiminnanhar
joittaja  täyttää  velvollisuutensa.  Tästä  viran
omaisen mahdollisuudesta on nimenomainen
maininta pykälän 3 momentissa.

Luontovahingon  korjaamiseksi  tarvittavat,
ympäristövastuudirektiivin liitteessä II sääde
tyt  toimenpiteet  ovat  luonteeltaan  sellaisia,
että  ne  saattavat  usein  edellyttää  sellaista
ennallistamiseen  liittyvää  asiantuntemusta,
jota toiminnanharjoittajalla ei ole käytettävis
sään.  Tällaisessa  tilanteessa  alueellinen  ym
päristökeskus  asettaisi  edellä  mainitun  teet
tämisuhan  57  §:n  nojalla.  Ympäristökeskus
voisi  tehdä  korjaavat  toimet  itse,  mutta käy
tännössä  työt  useimmiten  teetettäisiin  ulko
puolisella urakoitsijalla toiminnanharjoittajan
kustannuksin.

Pykälän  4  momentissa  lueteltaisiin  ne  lait,
joiden säännöksiä sovellettaisiin luonnonsuo
jelulain  sijaan,  mikäli  luontovahinko  olisi
aiheutettu  näiden  lakien  mukaan  luvanvarai
sesta toiminnasta.

69  d  §. Viranomaisen  tiedonsaanti.  Pykä
lässä  ehdotettu  alueellisen  ympäristökeskuk
sen oikeus tietojen saamiseksi  toiminnanhar
joittajalta pohjautuu ympäristövastuudirektii
vin  5  ja  6  artiklassa  säädettyihin  tietojenan
tovelvoitteisiin.  Kaikki  vahinkoon  tai  sen
uhkaan  liittyvät  tarpeelliset  tiedot  ovat  alu
eelliselle ympäristökeskukselle  tärkeitä,  jotta
se voisi  todeta vahingonaiheuttajan, arvioida
vahingon  vakavuuden  ja  päättää  tarpeellista
korjaavista  toimista.  Vastaavaa  tiedonsaanti
pykälää  luonnonsuojelulaissa ei aiemmin ole
ollut.

69 e §. Vireillepanooikeus. Pykälässä  sää
dettäisiin  ympäristövastuudirektiivin  12  ar
tiklan  mukaista  toimintapyynnön  esittämis
oikeutta  vastaavasta  vireillepanooikeudesta.
Nimenomainen säännös tästä on tarpeen, sillä
57  §:n  2  momentin  mukainen  vireillepano
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oikeus on tarkoin rajattu ja koskee vain pykä
län 1 momentin mukaisten, lain tai sen nojal
la  annettujen  säännösten  tai  määräysten vas
taisten  tekojen  tai  laiminlyöntien  oikaisemi
seksi  tarpeellisen  hallintopakkomenettelyn
vireille saattamista.

Pykälän mukaan vireillepanooikeus koskisi
69  c  §:n  2  momentissa  säädettyä  luontova
hingon  korjaamismenettelyä.  Normaalisti
menettely käynnistyisi alueellisessa ympäris
tökeskuksessa  toiminnanharjoittajan  ilmoi
tuksen  johdosta  tai alueellisen ympäristökes
kuksen  saatua  muulla  tavoin  tiedon  tapahtu
masta.  Asian  voisi  kuitenkin  saattaa  vireille
myös  se,  jonka  yksityistä  oikeutta  tai  etua
luontovahinko  saattaa  koskea,  sekä  rekiste
röity  yhdistys  tai  säätiö,  jos  sen  toiminnan
tarkoituksena  on  edistää  luonnon  tai  ympä
ristönsuojelua  ja  luontovahinko  tapahtuu
yhdistyksen  tai  säätiön  sääntöjen  mukaisella
toimintaalueella.

Vireillepanoon  oikeutetun  saatettua  asian
toimintapyynnön  muodossa  vireille  alueelli
sessa  ympäristökeskuksessa,  viranomainen
käsittelisi  pyynnön  ja  antaisi  kohtuullisessa
ajassa perustellun päätöksensä siitä, johtaako
pyyntö vaadittuihin toimiin.

1.3 Laki ympäristönsuojelulain muut
tamisesta

5 §. Yleiset velvollisuudet. Pykälässä sääde
tään  toiminnanharjoittajan  yleisistä  velvolli
suuksista,  joita  ovat  1  momentissa  säädetty
selvilläolovelvollisuus  ja  2  momentissa  sää
detty  viittaus  jätelain  yleisiin  velvollisuuk
siin. Lisäksi lain 4 §:n 1 momentin 1 kohdas
sa  säädetään  ympäristön  pilaantumisen  vaa
raa  aiheuttavassa  toiminnassa noudatettavas
ta  ennaltaehkäisyn  ja  haittojen  minimoinnin
periaatteesta.  Tämä  säännös  on  kuitenkin
periaateluonteinen  eikä  luonteeltaan  velvoit
tava.

Ympäristönsuojelulaista  puuttuu  säännös
toiminnanharjoittajan  yleisestä  velvollisuu
desta  ryhtyä  välittömästi  uhkaavan  pilaantu
misen torjumiseksi tarvittaviin toimiin. Pykä
lää  ehdotetaan  täydennettäväksi  uudella  2
momentilla  toiminnanharjoittajan  velvolli
suudesta  ehkäistä  ja  rajoittaa  ympäristön
pilaantumista.  Säännöksellä  pantaisiin  täy
täntöön ympäristövastuudirektiivin 5 artiklan

1  kohta  ja  6  artiklan  1  kohdan  a  alakohta,
joiden  nojalla  toiminnanharjoittajan  on  vii
pymättä  ryhdyttävä  tarpeellisiin  ympäristö
vahinkoa  ehkäiseviin  ja  rajoittaviin  toimiin.
Säännös  soveltuisi  direktiivin  tarkoittaman
vesille  ja  maaperälle  aiheutuvan  välittömästi
uhkaavan pilaantumisvahingon  ehkäisemi
seen  ja  seurausten  rajoittamiseen. Kyse  olisi
toiminnanharjoittajan  toimintavelvollisuu
desta  vahinkojen  ehkäisemiseksi  ja  rajoitta
miseksi.  Säännös  tulisi  sovellettavaksi  tilan
teissa,  jossa  toiminnasta  uhkaa  välittömästi
aiheutua  tai  on  jo  aiheutunut  merkittävää
ympäristön pilaantumista. Jos pilaantumisen
torjuntavelvollisuus  laiminlyötäisiin,  toimin
nanharjoittaja  voitaisiin  määrätä  täyttämään
velvollisuutensa  84  §:n  1  momentin  nojalla.
Myös  mahdollisen  ympäristöluvan  muutta
minen voisi tulla kyseeseen lain 58 §:n nojal
la.

Pykälän  nykyinen  2  momentti  siirtyisi  uu
deksi 3 momentiksi.

7  §. Maaperän  pilaamiskielto.  Ympäristö
vastuudirektiivin  2  artiklan  1  kohdan  c  ala
kohdassa  olevan  maaperän  pilaantumisen
määritelmän  mukaan  maaperä  voi  pilaantua
myös  organismien  tai  mikroorganismien
maahan  tai  maaperään  joutumisen  vuoksi.
Teoriassa tällaista pilaantumista voi aiheutua
esimerkiksi  puhdistamoiden  tuottamista  liet
teistä, kaatopaikoille sijoitetuista  eloperäisis
tä aineista tai sairaaloiden jätteistä. Maaperän
pilaamiskieltoa  koskevassa  säännöksessä  ei
nimenomaisesti mainita organismeja tai mik
roorganismeja.  Selvyyden  vuoksi  ja  ympä
ristövastuudirektiivin  asianmukaiseksi  täy
täntöön  panemiseksi  ehdotetaan  säännöstä
täydennettäväksi  kiellolla  jättää  tai  päästää
maahan organismeja tai mikroorganismeja.

84 a §. Vesistön merkittävän pilaantumisen
ja luontovahingon korjaaminen. Jos ympäris
tövastuudirektiivin tarkoittama vesien pilaan
tumisvahinko  tai  luontovahinko  aiheutuu,
rikotaan  tällöin  yleensä  samalla  jotakin  toi
minnalle  myönnetyn  ympäristöluvan  ehtoa.
Tilanteen korjaamiseksi on mahdollista käyt
tää 84 §:n mukaista hallintopakkoa. Ympäris
tövahinko  voi kuitenkin poikkeuksellisesti
aiheutua,  vaikka  toiminnassa  ei  olisi  rikottu
lupamääräyksiä  tai  toiminnalta  ei  olisi  lain
kaan  vaadittu  ympäristölupaa.  Merkittävää
vesistön  pilaantumista  voi  aiheutua  esimer
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kiksi  tuotantolaitoksella  sattuneen  onnetto
muuden  tai  jonkin  muun  yllättävän  ja  vaka
van häiriön seurauksena. Tällaisten vahinko
jen  korjaamiseksi  ympäristönsuojelulakia
olisi  täydennettävä  uudella  hallintopakko
säännöksellä,  jonka  nojalla  ympäristön  pi
laantumisen  vaaraa  aiheuttavan  toiminnan
harjoittaja  voitaisiin  määrätä  ympäristövas
tuudirektiivin  edellyttämällä  tavalla  ryhty
mään  vahingon  korjaamista  tarkoittaviin
toimiin.  Korjaavista  toimista  säädettäisiin
ehdotetussa  laissa  eräiden  ympäristölle  ai
heutuvien  vahinkojen  ja  haittojen  korjaami
sesta.

Pykälän  1  momentin  mukainen  velvolli
suus  korjata  vesistön  merkittävä  pilaantumi
nen olisi siis  riippumaton siitä, onko toimin
nassa  rikottu  lakia  tai  sen  nojalla  annettua
säännöstä  tai määräystä. Lisäksi velvollisuus
olisi luonteeltaan  yleinen  ja  koskisi  kaikkea
ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaa
toimintaa  riippumatta  siitä,  olisiko  toiminta
luvanvaraista.  Säännös  olisi  siten  sovelta
misalaltaan  ympäristövastuudirektiivin  edel
lyttämää  vähimmäisvaatimustasoa  laajempi,
sillä  se  ei  rajautuisi  direktiivin  liitteessä  III
tarkoitettuihin  toimintoihin.  Kyseisessä  liit
teessä  on  lueteltu  sellaisia  ympäristölle  vaa
raa  aiheuttavia  toimintoja,  joista  säädetään
jossakin yhteisön ympäristösäädöksessä.

Ympäristönsuojelulain  laaja  soveltamisala
huomioon ottaen ei olisi tarkoituksenmukais
ta  rajoittaa  vastuuta  vesistön  merkittävästä
pilaantumisesta  vain  EUsäädöksissä  tarkoi
tettuihin toimintoihin. Tämä ei olisi perustel
tua  senkään  vuoksi,  että  maaperän  ja  pohja
veden puhdistamisvastuutakaan ei ole nykyi
sen lain mukaan rajoitettu vain erikseen mää
riteltyihin  toimintoihin.  Sama  koskee  ympä
ristövahinkolain  mukaista  vahingonkorvaus
vastuuta.

Määräyksen  ryhtyä  tarvittaviin  korjaaviin
toimiin antaisi luvanvaraisen toiminnan osal
ta  toimivaltainen  ympäristölupaviranomai
nen. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisel
la ei kuitenkaan olisi toimivaltaa määräyksen
antamiseen, vaan niissä tapauksissa, joissa se
olisi  lupaviranomainen,  määräyksen  antaisi
alueellinen  ympäristökeskus.  Tämä  olisi  pe
rusteltua,  sillä  kunnan  ympäristönsuojeluvi
ranomaisella  ei  ole  toimivaltaa  myöskään
vesien  pilaantumista  koskevissa  lupa

asioissa.  Alueellinen  ympäristökeskus  olisi
toimivaltainen  viranomainen  myös  silloin,
kun vesistön pilaantuminen tai luontovahinko
aiheutuisi  toiminnasta,  johon  ei  ole  tarpeen
hakea ympäristölupaa.

Viranomaisen  olisi  aina  todetessaan  mer
kittävää  pilaantumista  tai  luontovahingon
tapahtuneen,  annettava  korjaamistoimiin
velvoittava  määräys.  Määräyksen  antaminen
ei  siten  riippuisi  viranomaisen  harkinnasta.
Määräyksen  tehosteena  olisi  mahdollista
käyttää 88 §:n mukaisia keinoja.

Pykälä koskisi  vain  jo  tapahtuneen merkit
tävän  pilaantumisen  tai  luontovahingon  kor
jaamiseksi tarvittavista toimista määräämistä.
Viranomainen  voisi  määrätä  toiminnanhar
joittajan  ryhtymään  ympäristövastuudirektii
vin edellyttämiin pilaantumisvahingon ehkäi
semistä  ja  rajoittamista  tarkoittaviin  toimiin
nykyisen 84 §:n nojalla, jos toiminnanharjoit
taja  laiminlöisi  ehdotetun  5  §:n  2  momentin
mukaisen  pilaantumisen  torjuntavelvollisuu
den.  Vastaava  toimivalta  olisi  alueellisella
ympäristökeskuksella  luontovahingon  osalta
ehdotetun  luonnonsuojelulain  muutoksen
nojalla.

Vesistön pilaantumisen merkittävyyttä olisi
arvioitava  vastaavin  perustein  kuin  lupahar
kinnassa  arvioidaan  42  §:n  1  momentin  2
kohdassa  tarkoitettua  ympäristöluvan  myön
tämisen esteenä olevaa merkittävää ympäris
tön  pilaantumista.  Ympäristönsuojelulain  50
§:n  2  momentissa  säädetään,  että  kyseisessä
säännöksessä  tarkoitettua  pilaantumisen
merkittävyyttä  arvioitaessa  on  otettava  huo
mioon,  mitä  vesienhoidon  järjestämisestä
annetun lain (1299/2004) mukaisessa vesien
hoitosuunnitelmassa  on  esitetty  toiminnan
vaikutusalueen  vesien  tilaan  ja  käyttöön  liit
tyvistä  seikoista.  Viittaus  50  §:n  2  moment
tiin otettaisiin pykälän 2 momentiksi.

Koska  ympäristövastuudirektiivissä  vesille
aiheutuvalla  vahingolla  tarkoitetaan  vahin
koa,  joka  vaikuttaa huomattavan  haitallisesti
vesien  ekologiseen,  kemialliseen  tai  määräl
liseen  tilaan  sellaisena  kuin  ne  määritellään
vesipuitedirektiivissä,  voitaisiin  pilaantumi
sen  merkittävyyttä  arvioitaessa  käyttää  oh
jeellisesti  apuna  myös  vesipuitedirektiivissä
tarkoitettua  vesien  tilan  luokittelujärjestel
mää.  Yleensä  veden  tilaa  osoittavan  luokan
huonontuminen  merkitsisi  myös  merkittävää
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pilaantumista,  joka  tulisi  korjata.  Kuitenkin
myös  luokan  sisällä  tapahtunut  veden  tilan
heikentyminen  voisi  yksittäistapauksessa
ylittää merkittävyyskynnyksen. Harkinta olisi
aina tapauskohtaista.

Jos  vahingon  aiheuttaneeseen  toimintaan
on  myönnetty  ympäristölupa,  vesistön  mer
kittävä  pilaantuminen  tai  toiminnasta  aiheu
tunut  luontovahinko saattaisi 58 §:n mukaan
olla peruste muuttaa lupaa samanlaisten seu
rausten  ehkäisemiseksi  vastaisuudessa.  Alu
eellisen  ympäristökeskuksen  olisi  tällöin,
jollei  se  ole  itse  lupaviranomainen,  tehtävä
toimivaltaiselle  lupaviranomaiselle  aloite
luvan muuttamiseksi.

Suojeltujen luontotyyppien ja lajien suotui
saa suojelun tasoa heikentävistä luontovahin
goista  ja  menettelystä  tällaisten  vahinkojen
korjaamiseksi  säädettäisiin  luonnonsuojelu
laissa. Jos  ympäristön  pilaantumisen  vaaraa
aiheuttavasta  toiminnasta  aiheutuu,  joko  ve
sistön  merkittävän  pilaantumisen  yhteydessä
tai itsenäisenä vahinkona, luonnonsuojelulain
69  a  §:ssä  tarkoitettu  luontovahinko,  olisi
tarkoituksenmukaista,  että  ympäristönsuoje
lulain mukainen lupaviranomainen huolehtisi
tällaisen vahingon korjaamiseksi tarvittavista
toimenpiteistä  vastaavasti  kuin  pilaantumis
vahinkojen  korjaamisesta.  Tämän  vuoksi
pykälässä  ehdotetaan  säädettäväksi,  että  toi
minnassa  aiheutetun luontovahingon  korjaa
miseksi  olisi  meneteltävä  vastaavalla  tavalla
kuin  vesistön  merkittävissä  pilaantumistapa
uksissa.  Säännös  merkitsisi,  että  toimivalta
säännöksistä  riippuen  joko  ympäristölupavi
rasto tai alueellinen ympäristökeskus määräi
si  luontovahingon korjaamiseksi  tarvittavista
toimista.  Jos  luontovahinko aiheutuisi muus
ta  kuin  ympäristön  pilaantumisen  vaaraa
aiheuttavasta  toiminnasta,  sovellettaisiin
luonnonsuojelulakiin ehdotettuja säännöksiä.

Koska  alueellinen  ympäristökeskus  olisi
ehdotetun  luonnonsuojelulain  muuttamista
koskevan  lain mukaan luontovahinkoasioissa
toimivaltainen  viranomainen,  sen  osallistu
minen  korjaamistoimenpiteistä  päättämiseen
olisi  varmistettava  myös  niissä  tapauksissa,
joissa ympäristökeskus ei olisi hallintopakos
ta  päättävä  viranomainen  tai  hallintopakko
asian vireillepanija. Tämän vuoksi pykälän 2
momentissa  säädettäisiin  toimivaltaiselle
viranomaiselle  velvollisuus  pyytää  alueelli

sen ympäristökeskuksen  lausunto ennen kor
jaamistoimia  koskevan  määräyksen antamis
ta.

1.4 Laki vesilain muuttamisesta

21:3 c §. Uudella pykälällä pantaisiin  täy
täntöön  ympäristövastuudirektiivin  velvoit
teet  vesilain  soveltamisalaan  kuuluvien  toi
mintojen  osalta.  Pykälä  olisi  tarpeen,  jotta
ympäristövastuudirektiivin velvoitteet  vesille
aiheutuvien  huomattavan  haitallisten  vaiku
tusten  korjaamisesta  direktiivin  liitteessä  II
tarkoitetulla tavalla, haitan aiheuttajan ilmoi
tusvelvollisuus,  vaikutusten  ehkäisemis  ja
rajoittamisvelvollisuus  sekä  laaja  vireillepa
nooikeus tulisivat täytäntöön pannuiksi.

Pykälä  koskisi  ensinnäkin  vesille  aiheutu
vaa vahinkoa  siltä  osin  kuin  kysymys  ei  ole
ympäristönsuojelulaissa säädettävästä pilaan
tumisvahingosta.  Lisäksi  säännös  koskisi
luonnonsuojelulain  69  a  §:ssä  tarkoitettua
luontovahinkoa,  joka  voisi  syntyä  vesille
aiheutuvan  vahingon  yhteydessä  tai  itsenäi
senä  vahinkona.  Luontovahingoista  säädet
täisiin  luonnonsuojelulakiin  ehdotetussa  uu
dessa  10  a  luvussa,  mutta  vesilain  sovelta
misalaan  kuuluvien  luvanvaraisten toiminto
jen osalta näiden korjaamisesta on tarkoituk
senmukaista  huolehtia  vesilain  mukaisessa
menettelyssä.  Pykälän  1  momenttiin  sisälly
tettäisiin  informatiivinen  säännös  siitä,  että
muusta  kuin  luvanvaraisesta  toiminnasta
aiheutuvasta  luontovahingosta  säädettäisiin
luonnonsuojelulaissa.  Ehdotettuun  luonnon
suojelulain 69 e §:ään sisällytettäisiin vastaa
vasti  säännös  siitä,  että  vesilain  mukaan  lu
vanvaraisesta toiminnasta aiheutuvan  luonto
vahingon korjaamiseen sovellettaisiin vesila
kia.

Ympäristövastuudirektiivin  edellyttämää
vahinkojen  korjaamista  varten  ei  luotaisi
uutta  menettelyä,  vaan  asia  ratkaistaisiin
vesilain 3 §:ssä säädetyssä hallintopakkome
nettelyssä.  Ympäristölupaviraston  tulisi  hal
lintopakkoasian  yhteydessä  tutkia  myös  se,
aiheutuuko vesilain vastaisesta  toimenpitees
tä  tai  laiminlyönnistä  myös  huomattavan
haitallinen muutos vesistölle tai pohjavedelle
ja/tai luontovahinko. Korjaamisasian vireille
tulo  ei  kuitenkaan  välttämättä  edellytä  3 §:n
mukaisen hallintopakon vireilläoloa. Jos näin
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tapahtuisi,  ympäristölupaviraston  olisi  mää
rättävä haitan aiheuttaja ryhtymään tarpeelli
siin  haitallisten  vaikutusten  ehkäisemis  tai
rajoittamistoimiin  sekä  tarvittaessa  haitan
korjaamista  tarkoittaviin  toimiin. Koska  alu
eellinen  ympäristökeskus  olisi  ehdotetun
luonnonsuojelulain  muuttamista  koskevan
lain mukaan  luontovahinkoasioissa  toimival
tainen viranomainen, sen osallistuminen kor
jaavista  toimista  päättämiseen  varmistettai
siin pykälän 4  momentin  mukaisella  lausun
tomenettelyllä.

Kuten  vesilain  mukaisen hallintopakon
käyttäminen  muutenkin,  korjaavista  toimista
määrääminen  tulisi  kysymykseen  vain  vesi
lain  rikkomustilanteessa. Toisin  sanoen  joko
silloin, kun toiminnalle ei ole haettu vesilain
edellyttämää  lupaa,  tai  kun  on  toimittu
myönnetyn  luvan  vastaisesti.  Toisin  kuin
ympäristönsuojelulaissa, uutta rikkomuksesta
riippumatonta hallintopakkosäännöstä ei olisi
tarpeen  säätää,  koska  ympäristövastuudirek
tiivin  tarkoittamaa  vahinkoa  ei  voitaisi  käy
tännössä  aiheuttaa  sellaisella  vesilain  sovel
tamisalaan kuuluvalla  toimenpiteellä,  joka ei
olisi  lain  mukaan  luvanvarainen.  Lain  mu
kaista lupaa ei myöskään voida antaa toimin
nalle,  josta direktiivin  tarkoittamaa vahinkoa
voisi aiheutua.

Ympäristövastuudirektiivin  liitteessä III on
lueteltu  ammatilliset  toiminnot,  jotka  ovat
direktiivin  soveltamisen  piirissä.  Vesilain
soveltamisalaan  näistä  kuuluvat  liitteen  III
kohdassa 6. tarkoitetut vedenotto ja patoami
nen.  Kuten  ympäristönsuojelulain  osalta,
vesilain  uudessa  hallintopakkosäännöksessä
ei  rajauduttaisi  ympäristövastuudirektiivin
minimisääntelyyn. On mahdollista, että myös
muusta  vesilain  soveltamisalaan  kuuluvasta
toiminnasta  voi  aiheutua  ympäristövastuudi
rektiivin  tarkoittamia huomattavan haitallisia
vaikutuksia veden  tilaan. Näin ollen  ei näyt
täisi  olevan  perusteita  jättää  muita  vesilain
piirissä  olevia  lupaa  edellyttäviä  hankkeita
korjaamisvastuusääntelyn  ulkopuolelle.  Sel
laisia  toimintoja,  joista  voisi  aiheutua  huo
mattavan haitallisia vaikutuksia veden ekolo
giselle  tilalle,  ovat  esimerkiksi  laajat  ojitus
tai  vesistön  järjestelyhankkeet.  [Koska  kui
tenkaan soveltamisalan  laajentamisen  tarkoi
tuksenmukaisuutta  ja  vaikutuksia  muun  mu
assa  luontovahinkojen  korjausvastuuseen  ei

ole  toimikunnan määräajan puitteissa ehditty
riittävästi  selvittää,  esitykseen  on  jätetty  ha
kasulkeisiin padotus ja vedenotto.]

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin laimin
lyönti  tai  rikkomustilanteeseen  liittyvästä
velvollisuudesta  ilmoittaa  1  momentissa  tar
koitetusta  vahingosta  tai  sen  välittömästä
uhasta  alueelliselle  ympäristökeskukselle
sekä yleisestä velvollisuudesta  ryhtyä vahin
kotilanteessa  toimenpiteisiin  haitallisten  vai
kutusten  ehkäisemiseksi  tai  rajoittamiseksi
mahdollisimman  vähäiseksi.  Jälkimmäinen
säännös  vastaisi  ympäristönsuojelulakiin
ehdotettua uutta 5 §:n 2 momenttia.

Ympäristövastuudirektiivin  mukainen  ve
sille  aiheutuva  vahinko  on  määritelty  viit
taamalla  vesien  ekologiseen,  kemialliseen  ja
määrälliseen tilaan siten kuin ne määritellään
vesipuitedirektiivissä. Tästä syystä pykälän 3
momentissa kytkettäisiin 1 momentin mukai
nen  vahingon  merkittävyyden  arviointi  ve
sienhoidon  järjestämisestä  annetun  lain  mu
kaiseen  vesienhoitosuunnitelmaan  sisältyviin
hankkeen  vaikutusalueen  vesien  tilaan  ja
käyttöön  liittyviin  seikkoihin.  Vastaava  viit
taus on nykyisin lupaharkinnan intressivertai
lua  koskevassa  2  luvun  11  a  §:ssä.  Vesien
tilan luokittelujärjestelmää voitaisiin hyödyn
tää haitan  huomattavuuden arvioinnissa vas
taavalla  tavalla  kuin  ympäristönsuojelulain
mukaisessa  pilaantumisen  merkittävyyden
arvioinnissa.

Ympäristövastuudirektiivi  edellyttää  vesi
lain  nykyisiä  säännöksiä  laajempaa  vireille
panooikeutta direktiivin mukaisissa asioissa.
Tämän  vuoksi  4  momenttiin  sisällytettäisiin
erityissäännös  vireillepanosta.  Oikeus  pykä
lässä  säädetyn  hallintopakkoasian  vireille
panoon olisi sen mukaan yhdenmukainen 17
luvun 1 §:n 2 momentissa säädetyn muutok
senhakuoikeuden  kanssa.  Vireillepano
oikeus olisi myös alueellisella ympäristökes
kuksella,  jota  momentin  mukaan  olisi  aina
kuultava muiden vireille panemissa asioissa.

1.5 Laki geenitekniikkalain muuttami
sesta

38  a  §. Ympäristölle  aiheutuvan  vahingon
korjaaminen.  Ympäristövastuudirektiivin
liitteessä  III  on  lueteltu  myös  EY:n  molem
mat muuntogeenisten  organismien  käyttöä  ja
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levittämistä koskevat direktiivit, geneettisesti
muunnettujen  mikroorganismien  (GMO)
käytöstä  suljetuissa  oloissa  annettu  neuvos
ton  direktiivi  90/219/ETY  ja  muuntogeenis
ten organismien  tarkoituksellista  levittämistä
koskeva  Euroopan parlamentin  ja  neuvoston
direktiivi  2001/18/EY.  Näissä  direktiiveissä
tarkoitetusta  toiminnasta,  mukaan  lukien
kuljetuksesta,  aiheutuviin  ympäristövahin
koihin  sovelletaan  ympäristövastuudirektii
vin 3  artiklan 1  kohdan a  alakohdan  mukai
sesti ankaraa vastuuta.

Edellä  mainitut  yhteisön  GMO  direktiivit
on  Suomessa  pantu  täytäntöön  geenitekniik
kalailla.  Koska  geenitekniikkalaissa  ei  ole
säännöksiä  ympäristövahinkojen  ehkäisemi
sestä  tai  korjaamisesta,  lakiin  ehdotetaan
lisättäväksi  uusi  38  a  §,  jossa  säädettäisiin
laissa  tarkoitetun  toiminnan  harjoittajalle
vastuu  ehkäistä  tai  korjata  aiheuttamansa
merkittävä  vesistön  pilaantumisvahinko  tai
luontovahinko.  Vastuu  olisi  luonteeltaan
ankaraa eli  se  olisi  riippumaton siitä, olisiko
noudatettu  toiminnalle  myönnettyä  lupaa  tai
muuta viranomaispäätöstä. Lain 3 §:n 8 koh
dan  mukaisesta  toiminnanharjoittajan  määri
telmästä  johtuu,  että  GMO  –tuotteen  loppu
käyttäjä,  kuten  maanviljelijä,  ei  voisi  joutua
vastaamaan kyseisen tuotteen käytöllä aiheu
tetun vesistön pilaantumisen tai luontovahin
gon korjaamisesta.

Toimivaltaiseksi  viranomaiseksi  ehdote
taan geenitekniikan lautakuntaa, jolle kuuluu
jo  nykyisin  valtaosa  lain  edellyttämistä  vi
ranomaistehtävistä,  kuten  lupahakemusten
käsittely ja 38 §:ssä säädettyjen pakkokeino
jen  käytöstä  päättäminen.  Geenitekniikan
lautakunnan  tulisi  kuitenkin  aina  hankkia
alueellisen  ympäristökeskuksen  lausunto
ympäristövahingon  arvioimiseksi  ja  ennen
korjaavista toimista päättämistä.

Pykälän 2  momentissa  säädettäisiin  ympä
ristövastuudirektiivin  edellyttämästä  vireille
panooikeudesta. GMO –tuotteella aiheutetun
ympäristövahingon  korjaamista  koskevan
asian  voisi  geenitekniikan  lautakunnassa
saattaa  vireille  asianosainen  eli  se,  jonka
oikeutta  tai  etua  asia  saattaa  koskea,  sekä
rekisteröity  ympäristönsuojeluyhdistys  tai  –
säätiö toimintaalueellaan.

44  §. Muutoksenhaku.  Ympäristövastuudi
rektiivin  13  artikla  edellyttää,  että  vireille

panoon oikeutetuilla  luonnollisilla  ja oikeus
henkilöillä  on  oikeus  saattaa  toimivaltaisen
viranomaisen  menettely  riippumattoman
julkisen elimen tutkittavaksi. Geenitekniikka
laissa  ei  ole  säännöstä  muutoksenhakuun
oikeutetuista.  Pykälän  1  momenttia  ehdote
taan sen vuoksi täydennettäväksi säännöksel
lä,  jonka  mukaan  valitusoikeus  olisi  sillä,
jonka oikeuteen tai etuun asia saattaa vaikut
taa,  sekä  38  a §:n  mukaisissa  asioissa  myös
mainitussa  pykälässä  tarkoitetulla  yhdistyk
sellä ja säätiöllä.

1.6 Laki vaarallisten aineiden kuljetuk
sesta annetun lain muuttamisesta

15 a §. Kuljetuksessa aiheutuneen ympäris
töhaitan korjaaminen. Lain 4 luvussa sääde
tään  kuljetuskielloista  ja  rajoituksista.  Lu
kuun    ehdotetaan  lisättäväksi  uusi  15  a  §,
jolla  pantaisiin  täytäntöön  kuljetustoiminnan
osalta ympäristövastuudirektiivin 3 artiklan 1
kohdan  a  alakohta  ja  liitteen  III  8.  kohta.
Kyseisessä  liitteen  kohdassa  tarkoitetut  yh
teisön  säädökset  on  Suomessa  pantu  täytän
töön vaarallisten aineiden kuljetuksesta anne
tulla lailla (719/1994) ja sen nojalla annetuil
la asetuksilla.

Vaarallisten  aineiden  kuljetuksesta  vesis
tölle aiheutuvien  merkittävien  pilaantumis
vahinkojen  korjaamiseksi  pykälässä  säädet
täisiin  viittaus  ehdotettuihin  ympäristönsuo
jelulain 84 a §:ään ja lakiin eräiden ympäris
tölle aiheutuvien vahinkojen ja haittojen kor
jaamisesta. Viittaus koskisi myös ehdotetussa
luonnonsuojelulain  69  a  §:ssä  tarkoitettuja
vaarallisten  aineiden  kuljetustoiminnasta
aiheutuvia luontovahinkoja, vaikkei tällaisten
vahinkojen sattumista kuljetusten yhteydessä
voidakaan pitää kovin todennäköisenä.

Maaperän  ja  pohjaveden  puhdistamisvas
tuusta  säädetään  ympäristönsuojelulain  12
luvussa.  Voimassa  olevat  säännökset  koske
vat mitä tahansa toimintaa,  jonka seuraukse
na  on  aiheutunut  maaperän  tai  pohjaveden
pilaantumista. Puhdistamista koskeva säänte
ly  perustuu  ankaraan  vastuuseen,  joten  puh
distamisvastuuseen  voi  joutua,  vaikkei  olisi
toiminut  tuottamuksellisesti  tai  tahallisesti.
Vastuun  edellytyksenä  ei  ole  myöskään  lain
tai sen nojalla annettujen säännösten tai mää
räysten  rikkominen.  Vaarallisten  aineiden
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kuljetuksesta  maaperälle  tai  pohjavedelle
aiheutuneiden  vahinkojen  korjaamiseen  voi
daan  soveltaa  olemassa  olevia  ympäristön
suojelulain säännöksiä  eikä  niitä  ole  tarpeen
täydentää.

2 Tar kemmat  säännökset  ja mää
räykset

Direktiivin täytäntöönpano edellyttää sään
nöksiä myös asetustasolla. Ehdotetun eräiden
ympäristölle  aiheutuneiden  vahinkojen  ja
haittojen  korjaamista  koskevan  lain  4  §:n  2
momentin  mukaan  valtioneuvoston  asetuk
sella  voitaisiin  säätää  tarkemmin  korjaavien
toimien  sisällöstä  ja  niistä  seikoista,  joihin
toimien valinnassa on kiinnitettävä huomiota.
Asetuksella  tarkennettaisiin  ehdotetun  lain  4
§:ää ja sillä pantaisiin täytäntöön ne direktii
vin liitteen II määräykset, joista ei säädettäisi
laintasolla.

Esityksessä ehdotetaan perustettavaksi uusi
rekisteri,  mihin  merkittyjä,  luontovahingon
ehkäisemisen  kannalta  merkityksellisten
lajien  ja  luontotyyppien  esiintymiä  koskisi
heikentämis  ja  hävittämiskielto.  Rekisteriä
ylläpitäisi  Suomen  ympäristökeskus.  Luon
nonsuojelulakiin  ehdotetun  31  a  §:n  5  mo
mentin  mukaan  valtioneuvoston  asetuksella
säädettäisiin  kyseisen  rekisterin  perustami
sesta ja ylläpidosta.

Asetusten valmisteluun tulisi  ympäristömi
nisteriön  toimesta  ryhtyä  mahdollisimman
pian.

3 Voimaantulo

Edellä  esitetyn  perusteella  annetaan  edus
kunnan  hyväksyttäväksi  seuraavat  lakiehdo
tukset:
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1.

Laki
eräiden ympäristölle  aiheutuneiden vahinkojen ja haittojen korjaamisesta

— — — — —

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan:
1)  luonnonsuojelulain  (1096/1996)  69  a

§:ssä  tarkoitettujen  luontovahinkojen  kor
jaamiseen;

2)  ympäristönsuojelulain  (86/2000)  84  a
§:ssä tarkoitetun vesistön merkittävän pilaan
tumisen korjaamiseen; sekä

3)  vesilain  (264/1961)  21  luvun  3  c  §:ssä
tarkoitetun  vesistölle  tai  pohjavedelle  aiheu
tuneen huomattavan  haitallisen  muutoksen
korjaamiseen.

2 §

Poikkeukset soveltamisalasta

Tätä lakia ei sovelleta, jos 1 §:ssä tarkoitet
tu vahinko tai haitta on aiheutunut:

1) poikkeuksellisesta luonnonilmiöstä;
2)  toimista,  joiden  yksinomaisena  tarkoi

tuksena on suojata luonnonmullistuksilta;
3) toimista, joiden pääasiallisena tarkoituk

sena  on  maanpuolustus  tai  kansainvälinen
turvallisuus; tai

4) tapahtumasta, johon sovelletaan merilain
(674/1994) 10 lukua.

Tätä  lakia  ei  sovelleta  toimintaan,  josta
säädetään ydinvastuulaissa (484/1972).

3 §

Korjaavat toimet

Korjaavien toimien tarkoituksena on ensisi
jaisesti  palauttaa  1  §:ssä  tarkoitettua  luonto
vahinkoa, vesistön merkittävää pilaantumista
tai muuta vesistölle tai pohjavedelle aiheutu
nutta huomattavaa haittaa (jäljempänä vahin
ko) edeltänyt  tila  poistamalla  vahingosta
aiheutunut  haitallinen  muutos  (ensisijainen
korjaaminen).

Jos  ensisijaisella  korjaamisella  ei  voida
täysimääräisesti  palauttaa  vahinkoa  edeltä
nyttä  tilaa,  tulee  vahingon  luonnonvaralle  ja
siitä  johtuvalle hyödylle aiheuttama  menetys
korjata vahingoittuneella alueella tai muualla
tehtävillä toimilla (täydentävä korjaaminen).

Vahingoittuneella  alueella  tai  muualla  teh
tävillä  toimilla  korvataan  väliaikaiset  luon
nonvaralle ja siitä  johtuvalle hyödylle aiheu
tuvat  menetykset  siihen  saakka  kun  1  ja  2
momentissa  tarkoitettu  korjaaminen  on  vai
kuttanut  täysimääräisesti  (korvaava  korjaa
minen).
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4 §

Korjaavien toimien valinta

Korjaavista  toimista  päättävän  viranomai
sen  on  toimia  harkitessaan  otettava  huomi
oon  sen  lisäksi,  mitä  muualla  laissa  sääde
tään:

1) vahingon luonne, laajuus ja vakavuus;
2) luonnollisen palautumisen mahdollisuus;
3) ihmisen terveydelle aiheutuvat riskit;
4)  vahingon  korjaamisesta  aiheutuvat  kus

tannukset; sekä
5)  toiminnanharjoittajan  ehdotus  tarvitta

vista toimista.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää

tarkemmin  korjaavien  toimien  sisällöstä  ja
niistä  seikoista,  joihin  toimien  valinnassa  on
kiinnitettävä huomiota.

5 §

Kustannusvastuu

Vahingon  aiheuttanut  toiminnanharjoittaja
vastaa  korjaavien  toimien  kustannuksista.
Korjaavista  toimista  päättävä  viranomainen
voi  kuitenkin  päättää,  että  toiminnanharjoit
taja ei vastaa kustannuksista täysimääräisesti,
jos tämä harkitaan kohtuulliseksi sen vuoksi,
että vahinko johtuu päästöstä tai tapahtumas
ta,  joka  vastaa  toiminnalle  myönnetyn  luvan
ehtoja tai viranomaisen muuta päätöstä. Kus
tannusten kohtuullistamisen edellytyksenä on
lisäksi,  että  toiminnanharjoittaja  osoittaa,
ettei  ole  toiminut  tahallisesti  tai  tuottamuk
sellisesti.

6 §

Kustannusvastuun rajoitukset

Toiminnanharjoittaja  ei  vastaa  korjaavien
toimien kustannuksista, jos toiminnanharjoit
taja voi osoittaa, että vahinko:

1)  on  kolmannen  osapuolen  aiheuttama  ja
se  on  aiheutunut  toiminnanharjoittajan

asianmukaisista  turvatoimenpiteistä  huoli
matta;

2)  johtuu  viranomaisen  antaman  määräyk
sen  tai  ohjeen  noudattamisesta,  jollei  kyse
ole toiminnanharjoittajan omasta toiminnasta
aiheutuneen  päästön  tai  muun  tapauksen
johdosta annetusta määräyksestä tai ohjeesta.

7 §

Korjaavat toimet vahingoittuneen alueen
ulkopuolella

Korjaavista toimista päättävä viranomainen
voi  antaa  oikeuden  suorittaa  3  §:n  2  ja  3
momentissa  tarkoitetut  toimet  vahingoittu
neen alueen ulkopuolella. Korjaavista toimis
ta ei saa aiheutua vältettävissä olevaa haittaa.
Viranomaisen  on  ennen  korjaavista  toimista
päättämistä  varattava  kiinteistön  omistajalle
tai  erityisen  oikeuden  haltijalle  tilaisuus  lau
sua käsityksensä asiasta.

Jos  korjaavien  toimien  suorittamisesta  ai
heutuu  kiinteistön  omistajalle  tai  erityisen
oikeuden  haltijalle  merkityksellistä  haittaa,
on  hänellä  oikeus  saada  siitä  täysi  korvaus.
Antaessaan  1  momentissa  tarkoitetun  oikeu
den  viranomaisen  on  samalla  määrättävä
toimista  aiheutuvat  haitat  korvattaviksi.  Jos
korvauksesta  ei  ole  voitu  sopia,  korvausta
määrättäessä  on  noudatettava,  mitä  kiinteän
omaisuuden  ja  erityisten  oikeuksien  lunas
tuksesta  annetussa  laissa  (603/1977)  sääde
tään.

Jos korvaukseen oikeutettu ei saa korvausta
vahingon  aiheuttaneelta  toiminnanharjoitta
jalta,  korvauksen  suorittamisesta  vastaa  val
tio.  Valtiolla  on  oikeus  periä  maksamansa
korvaus  vahingon  aiheuttaneelta  toiminnan
harjoittajalta.

8 §

Kustannusvastuun jakautuminen

Jos  vahinko  on  todennäköisesti  aiheutunut
useammasta kuin yhdestä toiminnasta, vastuu
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korjauskustannuksista on  jaettava toiminnan
harjoittajien  kesken  sen  mukaan,  mikä  on
heidän aiheuttamansa osuus koko vahingosta.
Jos  tätä  osuutta  ei  voida  arvioida,  vastuu
jaetaan pääluvun mukaan.

 9 §

Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

Tämä laki tulee voimaan    päivänä    kuuta
20    .

Ennen tämän lain voimaantuloa päättynees
tä toiminnasta  johtuneen vahingon korjaami
seen  ei  sovelleta  tätä  lakia,  vaikka  vahinko
olisi  ilmennyt  vasta  lain  voimaantulon  jäl
keen.

Ennen  lain  voimaantuloa  voidaan  ryhtyä
sen  täytäntöönpanon  edellyttämiin  toimenpi
teisiin.

2.

Laki
luonnonsuojelulain muuttamisesta

— — — — —

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun luonnonsuojelulain (1096/1996) 3 § ja 53 §:n
1 momentti ja
lisätään lakiin uusi 31 a ja 49 a § sekä 10 a luku, seuraavasti:

3 §

Euroopan yhteisön direktiivit

Tällä lailla pannaan täytäntöön luontotyyp
pien sekä luonnonvaraisen eläimistön  ja kas
viston  suojelusta  annettu  Euroopan  yhteisön
neuvoston  direktiivi  92/43/ETY,  jäljempänä
luontodirektiivi,  luonnonvaraisten  lintujen
suojelusta  annettu  Euroopan  yhteisön  neu
voston  direktiivi  79/409/ETY,  jäljempänä
lintudirektiivi, muilta osin kuin metsästyslain
(615/93)  5  §:ssä  tarkoitettujen  eläinlajien
osalta  sekä  ympäristövastuusta  ympäristöva
hinkojen  ehkäisemisen  ja korjaamisen  osalta

annettu  Euroopan  parlamentin  ja  neuvoston
direktiivi  2004/35/EY  sikäli  kuin  siitä  ei
muussa laissa ole säädetty.

31 a §

Luontotyyppien täydentävä suojelu

Jäljempänä  69  a  §:ssä  tarkoitetun  luonto
vahingon  ehkäisemisen  kannalta  merkityk
sellisten luontodirektiivin liitteessä I lueteltu
jen  luontotyyppien  esiintymien  heikentämi
nen ja hävittäminen on kielletty.
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Edellä  1  momentissa  mainittu  kielto  tulee
voimaan,  kun  ympäristöministeriö  on  tehnyt
esiintymää  koskevan  päätöksen,  ja  sitä  kos
keva tieto on päätöksen tultua lainvoimaisek
si  lisätty  rekisteriin,  jota  ylläpitää  Suomen
ympäristökeskus.

Ympäristöministeriön  tulee  kumota  2  mo
mentissa  tarkoitettu  päätös,  jos  suojelu  ei
enää  ole  tarpeen  suotuisan  suojelun  tason
saavuttamisen tai säilyttämisen kannalta.

Alueellinen  ympäristökeskus  voi  yksittäis
tapauksessa  myöntää  luvan  poiketa  1  mo
mentin mukaisesta kiellosta,  jos kyseessä on
yleisen edun kannalta tärkeä hanke ja luonto
tyypin suojelun taso on palautettavissa.

Valtioneuvoston  asetuksella  säädetään  2
momentissa  tarkoitetun  rekisterin perustami
sesta ja ylläpidosta.

49 a §

Lajien täydentävä suojelu

Jäljempänä  69  a  §:ssä  tarkoitetun  luonto
vahingon  ehkäisemisen  kannalta  merkityk
sellisten lintudirektiivin 4 artiklan 2 kohdassa
mainittujen ja direktiivin  liitteessä I  lueteltu
jen  lajien  sekä  luontodirektiivin  liitteessä  II
lueteltujen  lajien  esiintymien  heikentäminen
ja hävittäminen on kielletty.

Edellä  1  momentissa  mainittu  kielto  tulee
voimaan,  kun  ympäristöministeriö  on  tehnyt
esiintymää  koskevan  päätöksen,  ja  sitä  kos
keva tieto on päätöksen tultua lainvoimaisek
si  lisätty  rekisteriin,  jota  ylläpitää  Suomen
ympäristökeskus.

Ympäristöministeriön  tulee  kumota  2  mo
mentissa  tarkoitettu  päätös,  jos  suojelu  ei
enää  ole  tarpeen  suotuisan  suojelun  tason
saavuttamisen tai säilyttämisen kannalta.

Alueellinen  ympäristökeskus  voi  yksittäis
tapauksessa  myöntää  luvan  poiketa  1  mo
mentin mukaisesta kiellosta,  jos kyseessä on
yleisen  edun  kannalta  tärkeä  hanke  ja  lajin
suojelun taso on palautettavissa.

Valtioneuvoston  asetuksella  säädetään  2
momentissa  tarkoitetun  rekisterin perustami
sesta ja ylläpidosta.

53 §

Valtion korvausvelvollisuus

Jos 29, 31 a, 47 tai 49 a §:n nojalla tehdystä
päätöksestä  tai  49  §:n  1  momentissa  sääde
tystä kiellosta aiheutuu kiinteistön omistajal
le  tai  erityisen  oikeuden  haltijalle  merkityk
sellistä haittaa, hänellä on oikeus saada valti
olta  siitä  täysi  korvaus.  Korvausvelvollisuus
ei synny ennen kuin omistaja on 31 §:n, 31 a
§:n 4 momentin, 48 §:n 2 momentin, 49 §:n 3
momentin  tai  49  a  §:n  4  momentin  nojalla
hakenut  lupaa  poiketa  kiellosta  ja  hakemus
on hylätty. Jos on ilmeistä, ettei luvan myön
tämiselle ole  edellytyksiä,  toimitus  korvauk
sen  määräämiseksi  voidaan  panna  vireille
ilman luvan hakemista.
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —

10 a luku

Luontovahinkoja koskevat säännökset

69 a §

Luontovahinko

Luontovahingolla  tarkoitetaan  31  a  §:ssä,
[47 §:ssä], 49 §:n 1 momentissa ja 49 a §:ssä
tarkoitetuille    lajeille  tai  luontotyypeille  ai
heutettua vahinkoa,  jolla on näiden  lajien  tai
luontotyyppien suotuisan suojelun  tason saa
vuttamisen tai  säilyttämisen kannalta merkit
tävää, mitattavissa olevaa suoraa tai välillistä
haitallista vaikutusta.

Haitallisen  vaikutuksen  merkittävyyttä  on
arvioitava suhteessa asianomaisen luontotyy
pin tai  lajin suojelun tasoon vahingon tapah
tumahetkellä  sekä sen  tuottamiin palveluihin
ja  luonnolliseen  uudistumiskykyyn.  Haitalli
sen  vaikutuksen  merkittävyyttä  määrittävistä
kriteereistä  säädetään  tarkemmin  valtioneu
voston asetuksella.

Luontovahinkona  ei  kuitenkaan pidetä  sel
laista haitallista vaikutusta, jonka aiheuttami
seen  on  myönnetty  poikkeus  31  a,  [48],  49,
49 a tai 66  §:n nojalla.

69 b §

Ilmoitus ja toimintavelvollisuus

Jos  luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö,
joka  harjoittaa  ammatillista  toimintaa,  tai
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joka  tosiasiallisesti  määrää  tästä  toiminnasta
(toiminnanharjoittaja),  aiheuttaa  tämän  lain
tai sen nojalla annettujen säännösten ja mää
räysten  vastaisella  toimenpiteellä  tai  laimin
lyönnillä  luontovahingon  tai  sen  välittömän
uhan,  on  hän  velvollinen  viipymättä  ilmoit
tamaan  tapahtuneesta  alueelliselle  ympäris
tökeskukselle  ja  ryhtymään  tarpeellisiin  toi
miin  haitallisten  vaikutusten  ehkäisemiseksi
tai rajoittamiseksi mahdollisimman vähäisik
si.

69 c §

Luontovahingon ehkäiseminen ja korjaami
nen

Jos  toiminnanharjoittaja  laiminlyö  69  b
§:ssä    tarkoitetun  ilmoitus  ja  toimintavel
voitteen,  alueellisen  ympäristökeskuksen  on
määrättävä  toiminnanharjoittaja  ryhtymään
tarvittaviin toimiin vahingon ehkäisemiseksi.

Jos  tämän  lain  tai  sen  nojalla  annettujen
säännösten  ja  määräysten  vastainen  toimen
pide  tai  laiminlyönti  on  aiheuttanut  luonto
vahingon,    alueellisen  ympäristökeskuksen
on  määrättävä  vahingon  aiheuttanut  toimin
nanharjoittaja ryhtymään eräiden ympäristöl
le aiheutuneiden vahinkojen ja haittojen kor
jaamisesta annetussa  laissa (      /20   )  tarkoi
tettuihin korjaaviin toimiin. Korjaavia toimia
koskevan  määräyksen  antamisen  edellytyk
senä  on,  että  luontovahinko  on  aiheutettu
tahallisesti tai tuottamuksellisesti.

Alueellisen  ympäristökeskuksen  1  ja  2
momentin  mukaista  määräystä  voidaan  tar
vittaessa  tehostaa  57  §:ssä  säädetyin  pakko
keinoin.

Jos  luontovahinko  on  aiheutunut  ympäris
tönsuojelulaissa  (86/2000)  tarkoitetusta  ym
päristön  pilaantumisen  vaaraa  aiheuttavasta
toiminnasta,  vesilain  (264/1961)  tai  geeni
tekniikkalain (377/1995) mukaan luvanvarai
sesta  toiminnasta  taikka  toiminnasta,  josta
säädetään  vaarallisten  aineiden  kuljetuksesta
annetussa  laissa  (719/1994),  vahingon  kor
jaamiseen  sovelletaan,  mitä  mainituissa  la
eissa säädetään.

69 d §

Viranomaisen tiedonsaanti

Jos  tämän lain vastainen  luontovahinko on
aiheutunut  tai  uhkaa  välittömästi  aiheutua,
alueellisella  ympäristökeskuksella  on  oikeus
saada  tarpeellisia  tietoja  toiminnanharjoitta
jalta.

69 e §

Vireillepanooikeus

Jollei  69  c  §:ssä  tarkoitettu  asia  ole  tullut
vireille  toiminnanharjoittajan  ilmoituksen
johdosta  tai  alueellisen  ympäristökeskuksen
omasta  aloitteesta,  asian  voi  panna  kirjalli
sesti vireille:

1)  se,  jonka  oikeutta  tai  etua  asia  saattaa
koskea;

2)  rekisteröity  yhdistys  tai  säätiö,  jonka
tarkoituksena on luonnon tai ympäristönsuo
jelun  edistäminen  ja  jonka  sääntöjen  mukai
sella  toimintaalueella  vahingon  vaikutukset
ilmenevät.
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3.

Laki
ympäristönsuojelulain muuttamisesta

— — — — —

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 4 päivänä helmikuuta 2000 annetun ympäristönsuojelulain (86/2000) 7 § ja
lisätään 5 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, ja uusi
84 a §, seuraavasti:

5 §

 Yleiset velvollisuudet

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —
Jos  toiminnasta  aiheutuu  tai uhkaa välittö

mästi  aiheutua merkittävää  ympäristön  pi
laantumista,  toiminnanharjoittajan  on  viipy
mättä ryhdyttävä  tarpeellisiin  toimenpiteisiin
pilaantumisen  ehkäisemiseksi  tai  jos  pilaan
tumista  on  jo  aiheutunut,  sen  rajoittamiseksi
mahdollisimman  vähäiseksi  (pilaantumisen
torjuntavelvollisuus).
 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —

7 §

Maaperän pilaamiskielto

Maahan  ei  saa  jättää  tai  päästää  jätettä  tai
muuta  ainetta  taikka  organismeja  tai  mikro
organismeja siten, että seurauksena on sellai
nen  maaperän  laadun  huononeminen,  josta
voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai
ympäristölle, viihtyisyyden melkoista vähen
tymistä  tai  muu  niihin  verrattava  yleisen  tai
yksityisen  edun  loukkaus (maaperän  pilaa
miskielto).

84 a §

Vesistön merkittävän pilaantumisen ja luon
tovahingon korjaaminen

Jos  ympäristön  pilaantumisen  vaaraa  aihe
uttavasta  toiminnasta  on  aiheutunut  [tämän
lain  tai  sen  nojalla  annetun  määräyksen  rik
komisen,  62  §:ssä  tarkoitetun  tilanteen  tai
muun ennakoimattoman syyn  johdosta] mer
kittävää  vesistön  pilaantumista  tai  luonnon
suojelulain  69  a  §:ssä  tarkoitettu  luontova
hinko,  on  ympäristölupaviraston  sen  lupaa
edellyttävän toiminnan osalta ja muissa tapa
uksissa alueellisen ympäristökeskuksen mää
rättävä  toiminnanharjoittaja  ryhtymään  eräi
den ympäristölle aiheutuneiden vahinkojen ja
haittojen  korjaamisesta  annetussa  laissa  (
/20  ) tarkoitettuihin korjaaviin toimiin.

Vesistön  pilaantumisen  merkittävyyttä  ar
vioitaessa on otettava huomioon, mitä 50 §:n
2 momentissa säädetään.

Jollei 1 momentissa tarkoitettu asia ole tul
lut vireille alueellisessa ympäristökeskukses
sa  tai  alueellisen  ympäristökeskuksen  hake
muksesta,  viranomaisen  on  ennen  määräyk
sen  antamista  pyydettävä  lausunto  alueelli
selta ympäristökeskukselta.
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4.

Laki
vesilain muuttamisesta

— — — — —
Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 19 päivänä toukokuuta 1961 annettuun vesilain (264/1961) 21 lukuun uusi 3 c §, seu
raavasti:

21 luku

Erityisiä määräyksiä

3 c §

Jos  tämän  lain  tai  sen  nojalla  annettujen
säännösten tai määräysten vastainen ympäris
tölupaviraston  lupaa  edellyttävä  [vedenot
toon tai patoamiseen liittyvä/] toimenpide tai
laiminlyönti  aiheuttaa  tai  uhkaa  välittömästi
aiheuttaa huomattavan haitallisen muutoksen
vesistössä  tai  pohjavedessä  taikka  luonnon
suojelulain  (1096/1996)  69  a  §:ssä  tarkoite
tun  luontovahingon,  ympäristölupaviraston
on  määrättävä  haitan  aiheuttaja  ryhtymään
tarpeellisiin  toimenpiteisiin  haitallisten  vai
kutusten  ehkäisemiseksi  tai  rajoittamiseksi
mahdollisimman vähäisiksi taikka ryhtymään
eräiden  ympäristölle  aiheutuneiden  vahinko
jen  ja haittojen korjaamisesta annetussa  lais
sa (   /20  ) tarkoitettuihin korjaaviin  toimiin.
Asia  ratkaistaan  3  §:ssä  säädetyssä  menette
lyssä.  Muusta  kuin  luvanvaraisesta  toimin
nasta  aiheutuvasta  luontovahingosta  sääde
tään luonnonsuojelulaissa.

Hankkeesta  vastaavan  on  ilmoitettava  1
momentissa  tarkoitetusta  haitasta  tai  sen  vä
littömästä  uhasta  viipymättä  alueelliselle
ympäristökeskukselle  ja  ryhdyttävä  tarpeelli
siin  toimiin  1  momentissa  tarkoitetusta  toi
menpiteestä  tai  laiminlyönnistä  vesistölle  tai
pohjavedelle  aiheutuvien  haitallisten  vaiku
tusten  ehkäisemiseksi  tai  rajoittamiseksi
mahdollisimman vähäisiksi.

Vesistön ja pohjaveden haitallisen muutok
sen  huomattavuutta  arvioitaessa  on  otettava
huomioon, mitä vesienhoidon järjestämisestä
annetun lain (1299/2004) mukaisessa vesien
hoitosuunnitelmassa  on  esitetty  hankkeen
vaikutusalueen  vesien  tilaan  ja  käyttöön  liit
tyvistä seikoista.

Jollei 1 momentissa tarkoitettu asia ole tul
lut  vireille  alueellisen  ympäristökeskuksen
hakemuksesta,  asian  voi  panna  kirjallisesti
vireille se,  joka  tämän lain 17  luvun 1 §:n 2
momentin nojalla saa hakea muutosta ympä
ristölupaviraston  päätökseen.  Jos  asia  on
tullut vireille muun kuin alueellisen ympäris
tökeskuksen hakemuksesta, ympäristölupavi
raston  on  pyydettävä  lausunto  alueelliselta
ympäristökeskukselta.
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5.

Laki
geenitekniikkalain muuttamisesta

— — — — —

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun geenitekniikkalain (377/1995) 44 §:n 1 mo
mentti ja
lisätään lakiin uusi 38 a §, seuraavasti:

38 a §

Ympäristölle aiheutuvan vahingon korjaami
nen

Jos  muuntogeenisten  organismien  tai  mik
roorganismien  käytöstä  suljetussa  tilassa  tai
tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön
aiheutuu tai uhkaa välittömästi aiheutua mer
kittävää  vesistön  pilaantumista  tai luonnon
suojelulain (1096/1996) 69 a §:ssä tarkoitettu
luontovahinko,  geenitekniikan  lautakunnan
on  määrättävä vahingon tai sen uhan aiheut
tanut toiminnanharjoittaja ryhtymään tarpeel
lisiin toimenpiteisiin vahingon ehkäisemisek
si  tai  sen  rajoittamiseksi  mahdollisimman
vähäiseksi  taikka  ryhtymään  eräiden  ympä
ristölle aiheutuneiden vahinkojen ja haittojen
korjaamisesta annetussa laissa (     /20  ) tar
koitettuihin  korjaaviin  toimiin.  Geeniteknii
kan  lautakunnan  on  pyydettävä  ennen  kor
jaaviin  toimiin  määräämistä  lausunto  alueel
liselta ympäristökeskukselta.

Edellä  1  momentissa  tarkoitetun  asian  voi
panna kirjallisesti vireille:

1)  se  jonka  oikeutta  tai  etua  asia  saattaa
koskea;

2)  rekisteröity  yhdistys  tai  säätiö,  jonka
tarkoituksena on luonnon tai ympäristönsuo
jelun  edistäminen  ja  jonka  sääntöjen  mukai
sella  toimintaalueella  kysymyksessä  olevat
ympäristövaikutukset ilmenevät.

44 §

Muutoksenhaku

Tämän  lain  nojalla  annettuun  päätökseen
haetaan muutosta valittamalla siten kuin hal
lintolainkäyttölaissa  (586/1996)  säädetään.
Valitusoikeus  on  sillä,  jonka  oikeuteen  tai
etuun  asia  saattaa  vaikuttaa  sekä  38  a  §:n
mukaisissa asioissa myös mainitun pykälän 2
momentissa  tarkoitetulla  rekisteröidyllä  yh
distyksellä tai säätiöllä.
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —
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6.

Laki
vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta

— — — — —

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään vaarallisten aineiden kuljetuksesta 2 päivänä elokuuta 1994 annettuun lakiin
(719/1994) uusi 15 a §, seuraavasti:

15 a §

Kuljetuksesta aiheutuneen ympäristöhaitan
korjaaminen

Vaarallisten  aineiden  kuljetuksesta  aiheu
tuvan merkittävän vesistön pilaantumisen  tai

luonnonsuojelulain  (1096/1996)  69  a  §:ssä
tarkoitetun  luontovahingon  korjaamiseen
sovelletaan,  mitä  ympäristönsuojelulain
(86/2000) 84 a §:ssä sekä eräiden ympäristöl
le  aiheutuvien  vahinkojen  ja  haittojen  kor
jaamisesta annetussa  laissa (        /20    ) sääde
tään.
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Liite 1
Rinnakkaistekstit

2.

Laki
luonnonsuojelulain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun luonnonsuojelulain (1096/1996) 3 § ja 53 §:n
1 momentti ja
lisätään lakiin uusi 31 a ja 49 a § sekä 10 a luku, seuraavasti:

Voimassa oleva laki

3 §

Euroopan yhteisön direktiivit

Tällä  lailla pannaan  täytäntöön  luontotyyp
pien  sekä  luonnonvaraisen  eläimistön  ja  kas
viston  suojelusta  annettu  Euroopan  yhteisön
neuvoston  direktiivi  92/43/ETY,  jäljempänä
luontodirektiivi,  luonnonvaraisten  lintujen
suojelusta annettu Euroopan yhteisön neuvos
ton  direktiivi  79/409/ETY,  jäljempänä  lintu
direktiivi,  muilta  osin  kuin  metsästyslain
(615/93)  5  §:ssä  tarkoitettujen  eläinlajien
osalta.

Ehdotus

3 §

Euroopan yhteisön direktiivit

Tällä  lailla pannaan  täytäntöön  luontotyyp
pien  sekä  luonnonvaraisen  eläimistön  ja  kas
viston  suojelusta  annettu  Euroopan  yhteisön
neuvoston  direktiivi  92/43/ETY,  jäljempänä
luontodirektiivi,  luonnonvaraisten  lintujen
suojelusta annettu Euroopan yhteisön neuvos
ton  direktiivi  79/409/ETY,  jäljempänä  lintu
direktiivi,  muilta  osin  kuin  metsästyslain
(615/93)  5  §:ssä  tarkoitettujen  eläinlajien
osalta sekä  ympäristövastuusta  ympäristöva
hinkojen  ehkäisemisen  ja  korjaamisen  osalta
annettu  Euroopan  parlamentin  ja  neuvoston
direktiivi  2004/35/EY  sikäli  kuin  siitä  ei
muussa laissa ole säädetty.

31 a §

Luontotyyppien täydentävä suojelu

Jäljempänä  69  a  §:ssä  tarkoitetun  luonto
vahingon ehkäisemisen kannalta merkityksel
listen  luontodirektiivin  liitteessä  I  lueteltujen
luontotyyppien  esiintymien  heikentäminen  ja
hävittäminen on kielletty.

Edellä  1  momentissa  mainittu  kielto  tulee
voimaan,  kun  ympäristöministeriö  on  tehnyt
esiintymää koskevan päätöksen, ja sitä koske
va tieto  on  päätöksen  tultua  lainvoimaiseksi
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53 §

Valtion korvausvelvollisuus

lisätty  rekisteriin,  jota  ylläpitää Suomen ym
päristökeskus.

Ympäristöministeriön  tulee  kumota  2  mo
mentissa  tarkoitettu  päätös,  jos  suojelu  ei
enää  ole  tarpeen  suotuisan  suojelun  tason
saavuttamisen tai säilyttämisen kannalta.

Alueellinen ympäristökeskus voi yksittäista
pauksessa myöntää luvan poiketa 1 momentin
mukaisesta  kiellosta,  jos  kyseessä  on  yleisen
edun  kannalta  tärkeä  hanke  ja  luontotyypin
suojelun taso on palautettavissa.

Valtioneuvoston  asetuksella  säädetään  2
momentissa  tarkoitetun  rekisterin  perustami
sesta ja ylläpidosta.

49 a §

Lajien täydentävä suojelu

Jäljempänä  69  a  §:ssä  tarkoitetun  luonto
vahingon ehkäisemisen kannalta merkityksel
listen  lintudirektiivin  4  artiklan  2  kohdassa
mainittujen  ja direktiivin liitteessä  I  lueteltu
jen  lajien  sekä  luontodirektiivin  liitteessä  II
lueteltujen  lajien  esiintymien  heikentäminen
ja hävittäminen on kielletty.

Edellä  1  momentissa  mainittu  kielto  tulee
voimaan,  kun  ympäristöministeriö  on  tehnyt
esiintymää koskevan päätöksen, ja sitä koske
va  tieto  on  päätöksen  tultua  lainvoimaiseksi
lisätty  rekisteriin,  jota  ylläpitää Suomen ym
päristökeskus.

Ympäristöministeriön  tulee  kumota  2  mo
mentissa  tarkoitettu  päätös,  jos  suojelu  ei
enää  ole  tarpeen  suotuisan  suojelun  tason
saavuttamisen tai säilyttämisen kannalta.

Alueellinen ympäristökeskus voi yksittäista
pauksessa myöntää luvan poiketa 1 momentin
mukaisesta  kiellosta,  jos  kyseessä  on  yleisen
edun kannalta  tärkeä hanke  ja  lajin suojelun
taso on palautettavissa.

Valtioneuvoston  asetuksella  säädetään  2
momentissa  tarkoitetun  rekisterin  perustami
sesta ja ylläpidosta.

53 §

Valtion korvausvelvollisuus
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Jos 29 tai 47 §:n nojalla tehdystä päätökses
tä tai 49 §:n 1 momentissa säädetystä kiellos
ta aiheutuu kiinteistön omistajalle tai erityisen
oikeuden  haltijalle  merkityksellistä  haittaa,
hänellä  on  oikeus  saada  valtiolta  siitä  täysi
korvaus. Korvausvelvollisuus ei synny ennen
kuin  omistaja  on 31 §:n,  48 §:n 2  momentin
tai 49 §:n 3  momentin  nojalla  hakenut  lupaa
poiketa  kiellosta  ja  hakemus  on  hylätty.  Jos
on  ilmeistä,  ettei  luvan  myöntämiselle  ole
edellytyksiä,  toimitus  korvauksen  määräämi
seksi  voidaan  panna  vireille  ilman  luvan  ha
kemista.
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —

Jos 29, 31 a, 47 tai 49 a §:n nojalla tehdystä
päätöksestä tai 49 §:n 1 momentissa säädetys
tä kiellosta aiheutuu kiinteistön omistajalle tai
erityisen  oikeuden  haltijalle  merkityksellistä
haittaa, hänellä on oikeus saada valtiolta siitä
täysi  korvaus.  Korvausvelvollisuus  ei  synny
ennen  kuin  omistaja  on  31  §:n, 31  a  §:n  4
momentin, 48 §:n 2 momentin, 49 §:n 3 mo
mentin tai 49 a §:n 4 momentin nojalla hake
nut  lupaa  poiketa  kiellosta  ja  hakemus  on
hylätty.  Jos  on  ilmeistä,  ettei  luvan  myöntä
miselle ole  edellytyksiä,  toimitus korvauksen
määräämiseksi  voidaan  panna  vireille  ilman
luvan hakemista.
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —

10 a luku

Luontovahinkoja koskevat säännökset

69 a §

Luontovahinko

Luontovahingolla  tarkoitetaan  31  a  §:ssä,
[47 §:ssä], 49 §:n 1 momentissa ja 49 a §:ssä
tarkoitetuille    lajeille  tai  luontotyypeille  ai
heutettua vahinkoa, jolla on näiden lajien tai
luontotyyppien suotuisan suojelun tason saa
vuttamisen tai  säilyttämisen kannalta merkit
tävää, mitattavissa olevaa suoraa tai välillis
tä haitallista vaikutusta.

Haitallisen  vaikutuksen  merkittävyyttä  on
arvioitava suhteessa asianomaisen luontotyy
pin tai lajin suojelun tasoon vahingon tapah
tumahetkellä  sekä  sen  tuottamiin  palveluihin
ja  luonnolliseen  uudistumiskykyyn.  Haitalli
sen  vaikutuksen  merkittävyyttä  määrittävistä
kriteereistä  säädetään  tarkemmin  valtioneu
voston asetuksella.

Luontovahinkona  ei  kuitenkaan  pidetä  sel
laista  haitallista  vaikutusta,  jonka  aiheutta
miseen on myönnetty poikkeus 31 a, [48], 49,
49 a tai 66  §:n nojalla.

69 b §

Ilmoitus ja toimintavelvollisuus

Jos  luonnollinen  henkilö  tai  oikeushenkilö,
joka  harjoittaa  ammatillista  toimintaa,  tai
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joka tosiasiallisesti määrää tästä toiminnasta
(toiminnanharjoittaja),  aiheuttaa  tämän  lain
tai sen nojalla annettujen säännösten ja mää
räysten  vastaisella  toimenpiteellä  tai  laimin
lyönnillä  luontovahingon  tai  sen  välittömän
uhan, on hän velvollinen viipymättä ilmoitta
maan  tapahtuneesta  alueelliselle  ympäristö
keskukselle ja ryhtymään tarpeellisiin toimiin
haitallisten  vaikutusten  ehkäisemiseksi  tai
rajoittamiseksi mahdollisimman vähäisiksi.

69 c §

Luontovahingon ehkäiseminen ja korjaami
nen

Jos  toiminnanharjoittaja  laiminlyö  69  b
§:ssä  tarkoitetun ilmoitus ja toimintavelvoit
teen, alueellisen ympäristökeskuksen on mää
rättävä  toiminnanharjoittaja  ryhtymään  tar
vittaviin toimiin vahingon ehkäisemiseksi.

Jos  tämän  lain  tai  sen  nojalla  annettujen
säännösten  ja  määräysten  vastainen  toimen
pide tai laiminlyönti on aiheuttanut luontova
hingon,    alueellisen  ympäristökeskuksen  on
määrättävä  vahingon  aiheuttanut  toiminnan
harjoittaja  ryhtymään  eräiden  ympäristölle
aiheutuneiden  vahinkojen  ja  haittojen  kor
jaamisesta annetussa laissa (    /20  )  tarkoi
tettuihin korjaaviin toimiin. Korjaavia toimia
koskevan  määräyksen  antamisen  edellytykse
nä on, että luontovahinko on aiheutettu tahal
lisesti tai tuottamuksellisesti.

Alueellisen  ympäristökeskuksen  1  ja  2  mo
mentin mukaista määräystä voidaan tarvitta
essa  tehostaa  57  §:ssä  säädetyin  pakkokei
noin.

Jos  luontovahinko  on  aiheutunut  ympäris
tönsuojelulaissa  (86/2000)  tarkoitetusta  ym
päristön  pilaantumisen  vaaraa  aiheuttavasta
toiminnasta, vesilain (264/1961) tai geenitek
niikkalain (377/1995) mukaan luvanvaraises
ta  toiminnasta  taikka  toiminnasta,  josta  sää
detään  vaarallisten  aineiden  kuljetuksesta
annetussa  laissa  (719/1994),  vahingon  kor
jaamiseen  sovelletaan,  mitä  mainituissa  la
eissa säädetään.
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69 d §

Viranomaisen tiedonsaanti

Jos tämän lain vastainen luontovahinko on
aiheutunut  tai  uhkaa  välittömästi  aiheutua,
alueellisella  ympäristökeskuksella  on  oikeus
saada  tarpeellisia  tietoja  toiminnanharjoitta
jalta.

69 e §

Vireillepanooikeus

Jollei  69  c  §:ssä  tarkoitettu  asia  ole  tullut
vireille  toiminnanharjoittajan  ilmoituksen
johdosta  tai  alueellisen  ympäristökeskuksen
omasta  aloitteesta,  asian  voi  panna  kirjalli
sesti vireille:

1)  se,  jonka  oikeutta  tai  etua  asia  saattaa
koskea;

2) rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tar
koituksena  on  luonnon  tai  ympäristönsuoje
lun edistäminen ja jonka sääntöjen mukaisel
la  toimintaalueella  vahingon  vaikutukset
ilmenevät.

— — —

Tämä laki tulee voimaan    päivänä       kuu
ta 200 .

———
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3.

Laki
ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 4 päivänä helmikuuta 2000 annetun ympäristönsuojelulain (86/2000) 7 § ja
lisätään 5 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, ja uusi
84 a §, seuraavasti:

Voimassa oleva laki

7 §

Maaperän pilaamiskielto

Maahan ei saa jättää tai päästää jätettä eikä
muutakaan  ainetta  siten,  että  seurauksena  on
sellainen  maaperän  laadun  huononeminen,
josta voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydel
le  tai  ympäristölle,  viihtyisyyden  melkoista
vähentymistä  tai  muu  niihin  verrattava  ylei
sen  tai  yksityisen  edun  loukkaus (maaperän
pilaamiskielto).

Ehdotus

5 §

 Yleiset velvollisuudet

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —
Jos toiminnasta aiheutuu tai uhkaa välittö

mästi  aiheutua  merkittävää  ympäristön  pi
laantumista,  toiminnanharjoittajan  on  viipy
mättä  ryhdyttävä  tarpeellisiin  toimenpiteisiin
pilaantumisen  ehkäisemiseksi  tai  jos  pilaan
tumista  on  jo  aiheutunut,  sen  rajoittamiseksi
mahdollisimman  vähäiseksi  (pilaantumisen
torjuntavelvollisuus).
 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —

7 §

Maaperän pilaamiskielto

Maahan  ei  saa  jättää  tai  päästää  jätettä tai
muuta  ainetta  taikka  organismeja  tai  mikro
organismeja siten, että seurauksena on sellai
nen  maaperän  laadun  huononeminen,  josta
voi aiheutua vaaraa  tai haittaa  terveydelle  tai
ympäristölle,  viihtyisyyden  melkoista  vähen
tymistä  tai  muu  niihin  verrattava  yleisen  tai
yksityisen  edun  loukkaus (maaperän  pilaa
miskielto).

84 a §

Vesistön merkittävän pilaantumisen ja luon
tovahingon korjaaminen

Jos ympäristön pilaantumisen vaaraa aihe
uttavasta  toiminnasta  on  aiheutunut  [tämän
lain  tai  sen nojalla annetun määräyksen  rik
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komisen,  62  §:ssä  tarkoitetun  tilanteen  tai
muun  ennakoimattoman  syyn  johdosta]  mer
kittävää  vesistön  pilaantumista  tai  luonnon
suojelulain  69  a  §:ssä  tarkoitettu  luontova
hinko,  on  ympäristölupaviraston  sen  lupaa
edellyttävän toiminnan osalta ja muissa tapa
uksissa  alueellisen  ympäristökeskuksen  mää
rättävä toiminnanharjoittaja ryhtymään eräi
den ympäristölle aiheutuneiden vahinkojen ja
haittojen  korjaamisesta  annetussa  laissa  (
/20  ) tarkoitettuihin korjaaviin toimiin.

Vesistön pilaantumisen merkittävyyttä arvi
oitaessa on otettava huomioon, mitä 50 §:n 2
momentissa säädetään.

Jollei 1 momentissa tarkoitettu asia ole tul
lut  vireille  alueellisessa  ympäristökeskukses
sa  tai  alueellisen  ympäristökeskuksen  hake
muksesta,  viranomaisen  on  ennen  määräyk
sen  antamista  pyydettävä  lausunto  alueelli
selta ympäristökeskukselta.

———

Tämä laki tulee voimaan    päivänä       kuu
ta 200 .

———
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4.

Laki
vesilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään 19 päivänä toukokuuta 1961 annettuun vesilain (264/1961) 21 lukuun uusi 3 c §, seu
raavasti:

Voimassa oleva laki Ehdotus

3 c §

Jos  tämän  lain  tai  sen  nojalla  annettujen
säännösten  tai  määräysten  vastainen  laimin
lyönti  tai  ympäristölupaviraston  lupaa  edel
lyttävä [vedenotto tai patoaminen/] toimenpi
de aiheuttaa tai uhkaa välittömästi aiheuttaa
huomattavan haitallisen muutoksen vesistössä
tai  pohjavedessä  taikka  luonnonsuojelulain
(1096/1996) 69 a §:ssä  tarkoitetun  luontova
hingon, ympäristölupaviraston on määrättävä
haitan  aiheuttaja  ryhtymään  tarpeellisiin
toimenpiteisiin haitallisten vaikutusten ehkäi
semiseksi  tai rajoittamiseksi mahdollisimman
vähäisiksi taikka ryhtymään eräiden ympäris
tölle  aiheutuneiden  vahinkojen  ja  haittojen
korjaamisesta annetussa  laissa  (     /20   )  tar
koitettuihin  korjaaviin    toimiin.  Asia  ratkais
taan 3 §:ssä säädetyssä menettelyssä. Muusta
kuin luvanvaraisesta toiminnasta aiheutuvas
ta luontovahingosta säädetään luonnonsuoje
lulaissa.

Hankkeesta  vastaavan  on  ilmoitettava  1
momentissa  tarkoitetusta  haitasta  tai  sen
välittömästä  uhasta  viipymättä  alueelliselle
ympäristökeskukselle  ja  ryhdyttävä  tarpeelli
siin  toimiin  1  momentissa  tarkoitetusta  toi
menpiteestä  tai  laiminlyönnistä  vesistölle  tai
pohjavedelle  aiheutuvien  haitallisten  vaiku
tusten  ehkäisemiseksi  tai  rajoittamiseksi
mahdollisimman vähäisiksi.

Vesistön ja pohjaveden haitallisen muutok
sen  huomattavuutta  arvioitaessa  on  otettava
huomioon, mitä  vesienhoidon  järjestämisestä
annetun lain (1299/2004) mukaisessa vesien
hoitosuunnitelmassa  on  esitetty  hankkeen
vaikutusalueen  vesien  tilaan  ja  käyttöön  liit
tyvistä seikoista.
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Jollei 1 momentissa tarkoitettu asia ole tul
lut  vireille  alueellisen  ympäristökeskuksen
hakemuksesta,  asian  voi  panna  kirjallisesti
vireille se,  joka tämän lain 17  luvun 1 §:n 2
momentin nojalla saa hakea muutosta ympä
ristölupaviraston  päätökseen.  Jos  asia  on
tullut vireille muun kuin alueellisen ympäris
tökeskuksen  hakemuksesta,  ympäristölupavi
raston  on  pyydettävä  lausunto  alueelliselta
ympäristökeskukselta.

— — —

Tämä laki tulee voimaan    päivänä       kuu
ta 200 .

— — —
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5.

Laki
geenitekniikkalain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun geenitekniikkalain (377/1995) 44 §:n 1 mo
mentti ja
lisätään lakiin uusi 38 a §, seuraavasti:

Voimassa oleva laki

44 §

Muutoksenhaku

Ehdotus

38 a §

Ympäristölle aiheutuvan vahingon korjaami
nen

Jos  muuntogeenisten  organismien  tai  mik
roorganismien käytöstä suljetussa tilassa tai
tarkoituksellisesta  levittämisestä ympäristöön
aiheutuu tai uhkaa välittömästi aiheutua mer
kittävää  vesistön  pilaantumista  tai  luonnon
suojelulain (1096/1996) 69 a §:ssä tarkoitettu
luontovahinko,  geenitekniikan  lautakunnan
on  määrättävä vahingon tai sen uhan aiheut
tanut  toiminnanharjoittaja  ryhtymään  tar
peellisiin toimenpiteisiin vahingon ehkäisemi
seksi  tai  sen  rajoittamiseksi  mahdollisimman
vähäiseksi  taikka  ryhtymään  eräiden  ympä
ristölle aiheutuneiden vahinkojen ja haittojen
korjaamisesta annetussa laissa (    /20  ) tar
koitettuihin  korjaaviin  toimiin.    Geeniteknii
kan lautakunnan on pyydettävä ennen korjaa
viin  toimiin  määräämistä  lausunto  alueelli
selta ympäristökeskukselta.

Edellä  1  momentissa  tarkoitetun  asian  voi
panna kirjallisesti vireille:

1)  se  jonka  oikeutta  tai  etua  asia  saattaa
koskea;

2) rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tar
koituksena  on  luonnon  tai  ympäristönsuoje
lun edistäminen ja jonka sääntöjen mukaisel
la  toimintaalueella  kysymyksessä  olevat
ympäristövaikutukset ilmenevät.

44 §

Muutoksenhaku
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Valtioneuvoston  ja  geenitekniikan  lauta
kunnanpäätökseen  haetaan  muutosta  valitta
malla  siten  kuin  hallintolainkäyttölaissa
(586/1996) säädetään.
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —

Tämän  lain  nojalla  annettuun  päätökseen
haetaan muutosta valittamalla  siten kuin hal
lintolainkäyttölaissa  (586/1996)  säädetään.
Valitusoikeus  on  sillä,  jonka  oikeuteen  tai
etuun  asia  saattaa  vaikuttaa  sekä  38  a  §:n
mukaisissa asioissa myös mainitun pykälän 2
momentissa  tarkoitetulla  rekisteröidyllä  yh
distyksellä tai säätiöllä.
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —

———

Tämä laki tulee voimaan    päivänä       kuu
ta 200 .

———
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6.

Laki
vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään vaarallisten aineiden kuljetuksesta 2 päivänä elokuuta 1994 annettuun lakiin
(719/1994) uusi 15 a §, seuraavasti:

Voimassa oleva laki Ehdotus

15 a §

Kuljetuksesta aiheutuneen ympäristöhaitan
korjaaminen

Vaarallisten  aineiden  kuljetuksesta  aiheu
tuvan  merkittävän  vesistön  pilaantumisen  tai
luonnonsuojelulain  (1096/1996)  69  a  §:ssä
tarkoitetun  luontovahingon  korjaamiseen
sovelletaan,  mitä  ympäristönsuojelulain
(86/2000)  84  a  §:ssä  sekä  eräiden  ympäris
tölle aiheutuvien vahinkojen ja haittojen kor
jaamisesta annetussa laissa (    /20  ) sääde
tään.

———

Tämä laki tulee voimaan    päivänä       kuu
ta 200 .

———
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 Liite 2

Ympäristövastuudirektiivin ja Suomen kansallisen lainsäädännön vastaavuus sekä ehdotetut
uudet säännökset

(Ehdotetut uudet säännökset on taulukossa esitetty lihavoituina)

Ympäristövastuudirektiivi Kansalliset säännökset
1 artikla Tarkoitus LSL 5 §, YSL 1 § 1), 4 § 2 mom., KeTurvL 1

§, VL: luvanvaraisuus, jälkivalvonta ja hallin
topakko toteuttavat tarkoitusta, GTL 1 § 2),
VAKL 1 §

2 artikla Määritelmät
1. ympäristövahinko
a) suojeltaville lajeille ja luontotyypeille ai
heutuva vahinko

LSL 69 a § 1 mom., VL 1:1519, 23 c §

b) vesille aiheutuva vahinko YSL 8, 9 §, 84 a § 2 mom., VL 1:1519, 23 c,
21:3 c § 3 mom.

c) maaperälle aiheutuva ympäristövahinko YSL 3 § 1) a), 7 §
2. vahinko LSL 69 a § 1 mom., YSL 3 § 1), 79 §, VL

1:1519, 23 c,
3. suojeltavat lajit ja luontotyypit ( a)c) koh
ta)

LSL 29, 31 a, 39, 42, 49 a §,  VL 1:1519, 23
c §,

4. suojelun taso ( a)b) kohta) LSL 5,  VL ks. 1:1519, 23 c, 2:3, 2:5,6
5. vedet YSL 2 § 5 mom., 3 § 6), 7), VL 1:15
6. toiminnanharjoittaja LSL 69 b §, YSL 3 § 1 mom. 5), KeTurvL 6

§ 19), VL ks. 1:1519, 23 c, 2:3 §, GTL 3 §
8), VAKL 3 § 2)7)

7. ammatillinen toiminta LSL 69 a § 4 mom., YSL 3 § 1 mom. 2),
KeTurvL 6 § 1012), VL 1:1519, 23 c, 2:3 §,
GTL 3 § 57), VAKL 3 § 2)7)

8. päästö YSL 3 § 1 mom. 1), 7, 8 §
9. välitön vahingon uhka LSL 69 b §, YSL 5 § 2 mom., KeTurvL 6 §

18), VL ks. 2:3, 2:56, 2:14, 2:22; 2:23, 2:27,
28, 21:3 c § 1 mom., GTL 38 a § 1 mom.,
VAKL 7, 14 § 2 mom., 14 a §

10. ehkäisevät toimenpiteet LSL 69 b §, YSL 5 § 2 mom., KeTurvL 10 §
1,2 mom., VL ks. 2:3, 2:14, 2:22, 23, 2:27,
28, 3:2, 5:2, 6:32, 21:3 b, 21:3 c § 1mom.,
GTL 38 a §, VAKL 7 §

11. korjaavat toimenpiteet YVKorjL 3 §, LSL 69 c § 2 mom., YSL 84
a §, VL 21:3 c, GTL 38 a §, VAKL 15 a §)

12. luonnonvara LSL 29, 31 a, 39, 42, 49 a §, YSL 3 § 1
mom. 1) b), 6,7), 7 §, YSL 2 § 5 mom., VL
1:15, 23 c

13. palvelu ja luonnonvarapalvelu YVKorjL 3 §, YSL 3 § 1 mom. 1) b, c, g)
14. perustila YVKorjL 3 § 1 mom.
15. palauttaminen YVKorjL 3 § 1 mom.
16. kustannukset YVKorjL 5 §
3 artikla Soveltamisala
1. a) YVKorjL 1 §, YSL 2 § 1 mom.,  KeTurvL 6
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§ 1012), VL 1:1519, 23 c, 2:3 §, GTL 3 § 5
7), VAKL 3 § 2)7)

1. b) YVKorjL 1 §, LSL 69 a § 1 mom.
2. Ei vaadi täytäntöönpanon toimia
3. Ei vaadi täytäntöönpanon toimia
4 artikla Poikkeukset YVKorjL 2 §
5 artikla Ehkäisevät toimet LSL 69 b §, YSL 5 § 2 mom., KeTurvL 10 §

1,2 mom., VL ks. 2:3, 2:14, 2:22, 23, 2:27,
28, 3:2, 5:2, 6:32, 21:3 b, 21:3 c § 1mom.,
GTL 38 a §, VAKL 7 §

6 artikla Korjaavat toimet YVKorjL 3 §, LSL 69 c § 2 mom., YSL 4 §
1 mom. 2), 62, 64, 75, 76, 78, 79, 83, 84 §
1,2,3), 84 a §, 85, VL 21:3 c 1 ja 2 mom.,
GTL 16 c, 19 a, 22, 27, 38 a §, VAKL 11 c,
15 a, 16 §

7 artikla Korjaavien toimien määrittämi
nen

YVKorjL 4 §

8 artikla Ehkäisemisestä ja korjaamisesta
aiheutuvat kustannukset
1. YVKorjL 5 §
2. Ei vaadi täytäntöönpanon toimia
3. YVKorjL 6 §
4. Ei panna täytäntöön Suomessa
5. Ei vaadi täytäntöönpanon toimia
9 artikla Kustannusten jakaminen, kun
vahingon aiheuttajia on useita

YVKorjL 7 §

10 artikla Kustannusten perimisen määrä
aika

Ei tarvetta säätää

11 artikla Toimivaltainen viranomainen YVKorjL 4 §,  YSL 22 §, VL 21:3 §,
KeTurvL 5 §, GTL 5, 5 g, 38 a § 1 mom.

17 artikla Ajallinen soveltaminen YVKorjL 8 §
18 artikla Kertomukset ja tarkistaminen Ei edellytä lainsäädäntötoimia
19 artikla Täytäntöönpano Ei edellytä lainsäädäntötoimia
20 artikla Voimaantulo Ei edellytä lainsäädäntötoimia
21 artikla Osoitus Ei edellytä lainsäädäntötoimia
LIITE I LSL  69 a § 1 mom.
LIITE II YVKorjL 3 §
LIITE III
1.5. ja 7. direktiivin 96/61/EY mukaiset lai
tokset, direktiivin 75/442/ETY mukaiset jäte
huoltotoimet ja muut toimet, 1991/31/EY
mukaiset kaatopaikat, direktiivin 76/464/ETY
mukaiset päästöt pintavesiin, direktiivin
80/68/ETY mukaiset päästöt pohjavesiin,
direktiivin 2000/60/ETY mukaan lupaa, hy
väksyntää tai rekisteröintiä edellyttävät pääs
töt pinta tai pohjavesiin, direktiivin
67/548/ETY ja 1999/45/ETY mukaan vaaral
listen aineiden, direktiivin 91/414/ETY mu
kaisten kasvinsuojeluaineiden sekä direktiivin
98/8/EY mukaisten biosidituotteiden valmis

YSL
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tus, käyttö, varastointi, käsittely, täyttö, pääs
täminen ympäristöön ja paikan päällä tapah
tuva siirtäminen

6. vedenotto ja patoaminen VL
8. Vaarallisten tai pilaavien aineiden tie,
rautatie, sisävesi, meri tai ilmakuljetukset

VAKL> YSL

10. ja 11. muuntogeenisten organismien sul
jettu käyttö sekä tarkoituksellinen levittämien
ympäristöön

GTL

LIITE IV Ympäristövastuudirektiiviä ei sovelleta ym
päristövahinkoon tai sen välittömään uhkaan,
jos vahinko tai korvaus kuuluu liitteessä lue
tellun voimassa olevan kansainvälisen yleis
sopimuksen soveltamisalaan.

LIITE V YVKorjL 2 § 2 mom.
LIITE VI Ks. 18 artikla

Lyhenteet:

LSL Luonnonsuojelulaki (1096/1996)
YSL Ympäristönsuojelulaki (86/2000)
KeTurvL Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta

(390/2005)
VL Vesilaki (264/1964)
GTL Geenitekniikkalaki (377/1995)
VAKL Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta (719/1994)
YVKorjL Ehdotettu uusi laki eräiden ympäristölle aiheutuneiden vahinkojen ja haittojen
korjaamisesta
ÖsuojarahL  Laki öljynsuojarahastosta (1406/2004)
YVVakL Laki ympäristövahinkovakuutuksesta (1998/81)
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1.

Lag
om avhjälpande av vissa miljöskador och miljöolägenheter

— — — — —

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Tillämpningsområde

Denna  lag  tillämpas  på  1)  avhjälpande  av
naturskador  enligt  69  a  §  i  naturvårdslagen
(1096/1996),  2)  avhjälpande  av  betydande
förorening  av  vattendrag  enligt  84  a  §  i
miljöskyddslagen  (86/2000),  samt  3)
avhjälpande  av  betydande  negativa
förändringar  i  vattendrag  eller  grundvattnet
enligt 21 kap 3 c § i vattenlagen (264/1961).

2 §

Undantag från lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas inte om den skada eller
olägenhet som avses i 1 § har föranletts av

1) ett exceptionellt naturfenomen,
2) åtgärder, vilkas enda syfte är att skydda

mot naturkatastrofer,
3)  åtgärder,  vilkas  huvudsakliga  avsikt  är

försvar eller internationell säkerhet, eller
4)  händelser  på  vilka  tillämpas  10  kap  i

sjölagen (674/1994).
Denna  lag  tillämpas  inte  på  verksamhet

som  regleras  i  atomansvarighetslagen
(484/1972).

3 §

Hjälpåtgärder

Syftet med hjälpåtgärderna är i första hand
att  återställa  miljön  i  sitt  ursprungliga
tillstånd  före  en  i  1  §  avsedd  naturskada,
betydande  förorening  av  vattendrag  eller
annan  avsevärd  olägenhet  för  vattendraget
eller  grundvattnet  (nedan  skada)  genom  att
avhjälpa  de  negativa  effekterna  av  skadan
(primär hjälpåtgärd).

Om det tillstånd som rådde före skadan inte
kan  uppnås  till  fullo  genom  primära
hjälpåtgärder  skall  den  förlust  som  genom
skadan uppkommit för naturresursen  och för
nyttan  av  den  avhjälpas  med  åtgärder  som
vidtas på det skadade området eller en annan
plats (kompletterande hjälpåtgärd).

Med  åtgärder  som  vidtas  på  det  skadade
området  eller  en  annan  plats  kompenseras
tillfälliga  förluster  för  naturresursen  och  för
nyttan  av  den  till  dess  att  de  åtgärder  som
avses  i  1  och  2  mom.  har  fått  full  verkan
(kompenserande hjälpåtgärd).

4 §

Val av hjälpåtgärder

De  myndigheter  som  beslutar  om
hjälpåtgärder  skall  vid  övervägande  av
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åtgärder  utöver  vad  som  föreskrivs
annanstans i lag beakta

1)  skadans  beskaffenhet,  omfattning  och
hur allvarlig den är,

2) möjligheten till naturlig återhämtning,
3) riskerna för människors hälsa,
4)  kostnaderna  för  avhjälpande  av  skadan,

samt
5)  verksamhetsutövarens  förslag  till

behövliga åtgärder.
Närmare  bestämmelser  om  innehållet  i

hjälpåtgärderna och  vilka  faktorer  man  skall
fästa uppmärksamhet vid då åtgärderna väljs
utfärdas genom förordning av statsrådet.

5 §

Kostnadsansvar

Den  verksamhetsutövare  som  orsakat
skadan  svarar  för  kostnaderna  för
hjälpåtgärderna. Den myndighet som beslutar
om  hjälpåtgärderna  kan  dock  besluta  att
verksamhetsutövaren  inte  skall  svara  för
kostnaderna  till  fullt  belopp,  om  detta  anses
skäligt  därför  att  skadan  uppkommit  genom
ett  utsläpp  eller  en  händelse  som
överensstämmer  med  villkoren  i
verksamhetstillståndet  eller  något  annat
myndighetsbeslut.  Villkor  för  jämkning  av
kostnaderna  är  dessutom  att
verksamhetsutövaren  visar  att  han  inte  har
handlat uppsåtligen eller av oaktsamhet.

6 §

Begränsning av kostnadsansvaret

Verksamhetsutövaren  svarar  inte  för
kostnaderna  för  hjälpåtgärderna  om
verksamhetsutövaren kan visa att skadan

1)  har  orsakats  av  en  tredje  part  och
uppkom  trots  att  verksamhetsutövaren
vidtagit nödvändiga säkerhetsåtgärder,

2) är ett resultat av att man iakttagit beslut
eller anvisningar som givits av en myndighet,
om  det  inte  är  fråga  om  beslut  eller

anvisningar som givits till följd av ett utsläpp
eller  tillbud  som  orsakats  av
verksamhetsutövarens egen verksamhet.

7 §

Hjälpåtgärder utanför det skadade området

Den  myndighet  som  beslutar  om
hjälpåtgärder  kan  bevilja  rätt  att  utföra
åtgärder  som  avses  i  3  §  2  och  3  mom.
utanför  det  skadade  området.
Hjälpåtgärderna  får  inte  medföra  sådan
olägenhet  som  kan  undvikas.  Myndigheten
skall  före  beslutet  om  hjälpåtgärder  ge
fastighetsägaren  eller  innehavaren  av  en
särskild  rättighet  tillfälle  att  uttrycka  sin
uppfattning om saken.

Om  vidtagandet  av  hjälpåtgärderna  har
åsamkat  fastighetsägaren  eller  innehavaren
av  en  särskild  rättighet  betydande  olägenhet
har  han  rätt  att  få  full  ersättning  för
olägenheten.  När  en  myndighet  beviljar
sådan  rätt  som  avses  i  1  mom.  skall  den
samtidigt  besluta  att  de  olägenheter  som
orsakas av åtgärderna skall ersättas. Har man
inte kunnat komma  överens om ersättningen
skall ersättningen fastställas med iakttagande
av  lagen  om  inlösen  av  fast  egendom  och
särskilda rättigheter (603/1977).

Om den som har rätt till ersättning  inte får
ersättning  av  den  verksamhetsutövare  som
orsakat  skadan  svarar  staten  för  betalningen
av  ersättningen.  Staten  har  rätt  att  kräva
ersättningen åter  av  den  verksamhetsutövare
som orsakat skadan.

8 §

Fördelning av kostnadsansvaret

Har  skadan  sannolikt  orsakats  av  flera  än
en verksamhet skall ansvaret för kostnaderna
för  hjälpåtgärderna  fördelas  mellan
verksamhetsutövarna  i  enlighet  med  deras
andel  av  hela  skadan.  Om  denna  andel  inte
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kan  uppskattas  fördelas  ansvaret  efter
huvudantalet.

9 §

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Denna lag träder i kraft den
20 .

Denna lag tillämpas inte på avhjälpande av
skada  som  orsakats  av  verksamhet  som
upphört  före  lagens  ikraftträdande,  även  om
skadan  skulle  ha  uppkommit  först  efter  det
att lagen trätt i kraft.

Åtgärder  som  verkställigheten  av  lagen
förutsätter  får  vidtas  innan  lagen  träder  i
kraft.

2.

Lag
om ändring av naturvårdslagen

— — — — —

3 §

Europeiska gemenskapens direktiv

Genom  denna  lag  genomförs  rådets
direktiv  om  bevarande  av  livsmiljöer  samt
vilda  djur  och  växter  92/43  EEG,  nedan
habitatdirektivet,  rådets  direktiv  om
bevarande av vilda fåglar 79/409/EEG, nedan
fågeldirektivet,  till  den  del  det  inte  gäller
djurarter  som  avses  i  5  §  i  jaktlagen
(615/1993)  samt  Europaparlamentets  och
rådets  direktiv  2004/35/EG  om  miljöansvar
för  att  förebygga  och  avhjälpa  miljöskador
till  den  del detta  inte regleras  i  någon annan
lag.

31 a §

Kompletterande skydd av naturtyper

Det  är  förbjudet  att  försämra  och  förstöra
förekomster  av  naturtyper  som  räknas  upp  i

bilaga  1  till  habitatdirektivet  och  som  är
viktiga  med  tanke  på  förhindrande  av
naturskada som avses i 69 a §.

Det  förbud  som  avses  i  1  mom.  träder  i
kraft när miljöministeriet har fattat beslut om
förekomsten  och,  sedan  beslutet  vunnit  laga
kraft,  uppgifter  om  beslutet  har  antecknats  i
det  register  som  förs  av  Finlands
miljöcentral.

Miljöministeriet  skall  upphäva  ett  beslut
som avses  i  2  mom.  om skyddet  inte  längre
behövs  för  uppnående  eller  upprätthållande
av en gynnsam skyddsnivå.

Den regionala miljöcentralen kan i enskilda
fall  ge  tillstånd  att  avvika  från  förbudet  i  1
mom., om det är fråga om ett projekt som är
viktigt  med  tanke  på  allmänt  intresse  och
naturtypens skyddsnivå kan återställas.

Bestämmelser  om  inrättande  och  förande
av  register  som  avses  i  2  mom.  utfärdas
genom  förordning  av  statsrådet.
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49 a §

Kompletterande skydd av arter

Det  är  förbjudet  att  försämra  och  förstöra
förekomster av arter som nämns  i artikel 4.2
och  räknas  upp  i  bilaga  1  till  fågeldirektivet
och  arter  som  räknas  upp  i  bilaga  2  till
habitatdirektivet  och  som  är  viktiga  med
tanke  på  förhindrande  av  naturskada  som
avses i 69 a §.

Det  förbud  som  avses  i  1  mom.  träder  i
kraft när miljöministeriet har fattat beslut om
förekomsten  och,  sedan  beslutet  vunnit  laga
kraft,  uppgifter  om  beslutet  har  antecknats  i
det  register  som  förs  av  Finlands
miljöcentral.

Miljöministeriet  skall  upphäva  ett  beslut
som avses  i  2  mom.  om skyddet  inte  längre
behövs  för  uppnående  eller  upprätthållande
av en gynnsam skyddsnivå.

Den regionala miljöcentralen kan i enskilda
fall  ge  tillstånd  att  avvika  från  förbudet  i  1
mom., om det är fråga om ett projekt som är
viktigt  med  tanke  på  allmänt  intresse  och
artens skyddsnivå kan återställas.

Bestämmelser  om  inrättande  och  förande
av  register  som  avses  i  2  mom.  utfärdas
genom förordning av statsrådet.

53 §

Statens ersättningsskyldighet

Om  ett  beslut  som  fattats med  stöd av 29,
31 a, 47 eller 49 a § eller  ett  i 49 § 1 mom.
föreskrivet  förbud  åsamkar  fastighetsägaren
eller  innehavaren  av  en  särskild  rättighet
betydande olägenhet har han rätt att av staten
få  full  ersättning  för  olägenheten.
Ersättningsskyldighet uppkommer inte förrän
ägaren med stöd av 31 §, 31 a § 4 mom., 48 §
2 mom., 49 § 3 mom. eller 49 a § 4 mom. har
ansökt  om  tillstånd  att  få  avvika  från
förbudet  och  ansökan  har  avslagits.  Om  det
är uppenbart att förutsättningar för beviljande
av  tillstånd  saknas  kan  förrättningen  för  att

bestämma  ersättningen  inledas  utan
tillståndsansökan.
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —

10 a kap

Bestämmelser om naturskador

69 a §

Naturskada

Med naturskada avses sådan skada på arter
eller naturtyper som avses i 31 a §, [47 §], 49
§ 1 mom. och 49 a §  som har  en betydande
och  mätbar  direkt  eller  indirekt  negativ
inverkan  när  det  gäller  uppnående  och
bibehållande  av  en  gynnsam  skyddsnivå  för
dessa arter och naturtyper.

Hur  betydande  den  negativa  inverkan  är
skall bedömas i förhållande till naturtypernas
eller  arternas  skyddsnivå  vid  tidpunkten  för
skadan samt deras rekreationsvärde och deras
förmåga  till  återbildning.  Närmare
bestämmelser om de  kriterier som gäller vid
fastställande  av  hur  betydande  den  negativa
inverkan  är  utfärdas  genom  förordning  av
statsrådet.

Som  naturskada  anses  dock  inte  sådan
negativ  inverkan  som  förorsakats  i  enlighet
med  ett  undantag  som  beviljats  enligt  31  a,
[48], 49, 49 a eller 66 §.

69 b §

Anmälnings och åtgärdsskyldighet

Förorsakar  en  fysisk  eller  juridisk  person
som  bedriver  yrkesverksamhet  eller  som  i
praktiken  beslutar  om  sådan  verksamhet
(verksamhetsutövare)  genom  en  åtgärd  eller
försummelse som strider mot denna  lag eller
med  stöd  av  den  utfärdade  föreskrifter  och
bestämmelser  en  naturskada eller  omedelbar
risk  för  sådan,  är  han  skyldig  att  utan
dröjsmål  anmäla  detta  till  den  regionala
miljöcentralen  och  vidta  behövliga  åtgärder
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för  att  förebygga  och  begränsa  skadliga
verkningar så att de blir så små som möjligt.

69 c §

Förebyggande och avhjälpande av
naturskada

Försummar  verksamhetsutövaren
anmälnings  och  åtgärdsskyldigheten  enligt
69  b  §  skall  den  regionala  miljöcentralen
ålägga  verksamhetsutövaren  att  vidta
behövliga åtgärder för att förebygga skadan.

Har  en  åtgärd  eller  försummelse  som
strider  mot  denna  lag  eller  med stöd  av  den
utfärdade  föreskrifter  och  bestämmelser
orsakat  en  naturskada  skall  den  regionala
miljöcentralen  ålägga  den
verksamhetsutövare  som  orsakat  skadan  att
vidta  hjälpåtgärder  som  avses  i  lagen  om
avhjälpande  av  vissa  miljöskador  och
miljöolägenheter  (        /20    ). En förutsättning
för  åläggandet  att  vidta  hjälpåtgärder  är  att
naturskadan har orsakats uppsåtligen eller av
oaktsamhet.

Den  regionala  miljöcentralens  ålägganden
enligt  1  och  2  mom.  kan  vid  behov  förenas
med de tvångsmedel som nämns i 57 §.

Har  naturskadan  orsakats  av  verksamhet
som  medför  risk  för  förorening  av  miljön
enligt  miljöskyddslagen  (86/2000),
verksamhet  som  kräver  tillstånd  enligt
vattenlagen  (264/1961)  eller  gentekniklagen

(377/1995) eller verksamhet som omfattas av
lagen  om  transport  av  farliga  ämnen
(719/1994)  skall  på  avhjälpande  av  skadan
tillämpas vad som föreskrivs i nämnda lagar.

69 d §

Information till myndigheterna

Har det  inträffat en naturskada som strider
mot denna  lag eller  finns det omedelbar  risk
för  att  en  sådan  skada  uppstår  har  den
regionala miljöcentralen rätt att få behövliga
uppgifter av verksamhetsutövaren.

69 e §

Rätt att anhängiggöra ärenden

Om ett ärende som avses  i 69 c §  inte har
anhängiggjorts  på  anmälan  av
verksamhetsutövaren eller på initiativ av den
regionala  miljöcentralen,  kan  ärendet
skriftligen anhängiggöras av

1)  den  vars  rätt  eller  fördel  saken  kan
beröra,

2) en registrerad förening eller stiftelse vars
syfte är att främja naturvård eller miljöskydd
och  inom  vars  stadgeenliga
verksamhetsområde  skadeverkningarna
uppträder.
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3.

Lag
om ändring av miljöskyddslagen

— — — — —

5 §

 Allmänna skyldigheter

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —
Om verksamheten  orsakar eller  innebär ett

omedelbart  hot  om  betydande  förorening  av
miljön  skall  verksamhetsutövaren  utan
dröjsmål  vidta  behövliga  åtgärder  för  att
förebygga  och  hindra  förorening  eller,  om
föroreningen redan har inträffat, att begränsa
den  så  att  den  blir  så  liten  som  möjligt
(skyldighet att bekämpa föroreningar).
 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —

7 §

Förbud mot förorening av mark

På  eller  i  marken  får  inte  lämnas  eller
släppas  ut  avfall  eller  andra  ämnen  eller
organismer  eller  mikroorganismer  som
försämrar  markkvaliteten  så  att  därav  kan
följa  risk  eller  olägenhet  för  hälsan  eller
miljön,  avsevärd  minskning  av  trivseln  eller
annan  därmed  jämförbar  kränkning  av
allmänt  eller  enskilt  intresse  (förbud  mot
förorening av mark).

84 a §

Avhjälpande av naturskada och betydande
förorening av vattendrag

Om  verksamhet  som  medför  risk  för
förorening  av  miljön  [på  grund  av
överträdelse  av  denna  lag  eller  med  stöd  av
den utfärdad föreskrift eller med stöd av den
meddelat  villkor  eller  åläggande  eller  på
grund av  en  situation  som avses  i  62 §  eller
av någon annan oförutsedd orsak] har orsakat
betydande  förorening  av  vattendrag  eller  en
naturskada  som  avses  i  69  a  §  i
naturvårdslagen,  skall  miljötillståndsverket
då  det  gäller  den  verksamhet  för  vilken
verket beviljar  tillstånd  och  i  övriga fall  den
regionala  miljöcentralen
verksamhetsutövaren  att  vidta  hjälpåtgärder
som  avses  i  lagen  om  avhjälpande  av  vissa
miljöskador och miljöolägenheter (    /20  ).

Vid  bedömning  av  hur  betydande
föroreningen  av  vattendraget  är  skall
bestämmelserna i 50 § 2 mom. beaktas.

Har  ett  ärende  som  avses  i  1  mom.  inte
anhängiggjorts  vid  den  regionala
miljöcentralen  eller  på  ansökan av den  skall
myndigheten  innan  åläggandet  meddelas
begära  utlåtande  av  den  regionala
miljöcentralen.
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4.

Lag
om ändring av vattenlagen

— — — — —

21 Kap.

Särskilda bestämmelser

3 c §

Om en försummelse som strider mot denna
lag  eller  med  stöd  av  den  utfärdade
föreskrifter eller bestämmelser eller en åtgärd
[vattenanskaffning  eller  fördämning]  som
kräver miljötillståndsverkets tillstånd orsakar
eller  innebär  att  omedelbart  hot  om
betydande  negativ  förändring  i  vattendraget
eller  grundvattnet  eller  en  naturskada  som
avses  i 69 a § i naturvårdslagen (1096/1996)
skall  miljötillståndsverket  ålägga  den  som
orsakar  olägenheten  att  vidta  behövliga
åtgärder  för  att  förhindra  eller  begränsa  den
negativa inverkan så att den blir så liten som
möjligt  eller  att  vidta  sådana  hjälpåtgärder
som  avses  i  lagen  om  avhjälpande  av  vissa
miljöskador och miljöolägenheter  (        /20    ).
Ärendet  avgörs  enligt  det  förfarande  som
föreskrivs  i  3  §.  Bestämmelser  om
naturskada  som  orsakas  av  verksamhet  som
inte kräver tillstånd finns i naturvårdslagen.

Den  projektansvariga  skall  utan  dröjsmål
anmäla olägenheter som avses i 1 mom. eller

omedelbar  risk  för  olägenheter  till  den
regionala miljöcentralen och vidta behövliga
åtgärder  för  att  förhindra  och  begränsa  den
negativa inverkan som den i 1 mom. avsedda
åtgärden  eller  försummelsen  har  på
vattendraget  eller  grundvattnet  så  att  verkan
blir så liten som möjligt.

Vid  bedömning  av  hur  betydande  den
negativa  förändringen  är  i  vattendraget  och
grundvattnet skall beaktas de omständigheter
som  berör  vattenstatusen  och
vattenanvändningen  inom  projektets
influensområde  enligt  vad  som  har  angetts  i
den  förvaltningsplan  som  avses  i  lagen  om
vattenvårdsförvaltningen (1299/2004).

Har  ett  ärende  som  avses  i  1  mom.  inte
anhängiggjorts  på  ansökan  av  den  regionala
miljöcentralen kan den som enligt 17 kap 1 §
2  mom.  i  denna  lag  får  söka  ändring  i
miljötillståndsverkets  beslut  skriftligen
anhängiggöra  ärendet.  Har  ärendet
anhängiggjorts  på  ansökan  av  någon  annan
än  den  regionala  miljöcentralen  skall
miljötillståndsverket begära utlåtande av den
regionala miljöcentralen.
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5.

Lag
om ändring av gentekniklagen

— — — — —

38 a §

Avhjälpande av miljöskada

Om  innesluten  användning  eller  avsiktlig
utsättning  i  miljön  av  genetiskt  modifierade
organismer  eller  mikroorganismer  orsakar
eller  innebär  ett  omedelbart  hot  om
betydande förorening av vattendraget eller en
naturskada  som  avses  i  69  a  §  i
naturvårdslagen  (1096/1996)  skall
gentekniknämnden  ålägga  den
verksamhetsidkare  som  förorsakat  skadan
eller risk för den att vidta behövliga åtgärder
för att  förhindra  eller begränsa skadan så att
den  blir  så  liten  som  möjligt  eller  att  vidta
sådana  hjälpåtgärder  som  avses  i  lagen  om
avhjälpande  av  vissa  miljöskador  och
miljöolägenheter  (        /20    ).
Gentekniknämnden  skall  för  bedömning  av
skadan  och  före  åläggandet  att  vidta
hjälpåtgärder  begära  utlåtande  av  den
regionala miljöcentralen.

Ett  ärende  som  avses  i  1  mom.  kan
anhängiggöras skriftligen av

1)  den  vars  rätt  eller  fördel  saken  kan
beröra,

2) en registrerad förening eller stiftelse vars
syfte är att främja naturvård eller miljöskydd
och  inom  vars  stadgeenliga
verksamhetsområde  miljökonsekvenserna  i
fråga uppträder.

44 §

Ändringssökande

I  beslut  som  utfärdats  med  stöd  av  denna
lag får ändring sökas genom besvär i enlighet
med  förvaltningsprocesslagen  (586/1996).
Rätt  att  söka  ändring  har  den  vars  rätt  eller
fördel  saken  kan beröra  samt  i  ärenden  som
avses  i  38  a  §  även  en  registrerad  förening
eller stiftelse som avses i paragrafens 2 mom.
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —
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6.

Lag
om ändring av lagen om transport av farliga ämnen

— — — — —

15 a §

Avhjälpande av miljöolägenhet som
förorsakats av transport

På betydande förorening av vattendrag som
orsakats av transport av farliga ämnen och på

avhjälpande av naturskada som avses i 69 a §
i  naturvårdslagen  (1096/1996)  och  som
orsakats  av  transport  av  farliga  ämnen
tillämpas  vad  som  föreskrivs  i  84  a  §  i
miljöskyddslagen (86/2000) samt  i  lagen om
avhjälpande  av  vissa  miljöskador  och
miljöolägenhet  (        /20).
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Lausuma

YMPÄRISTÖVASTUUDIREKTIIVIN  TOIMEENPANO  VAARALLISTEN  AI
NEIDEN MAANTIEKULJETUSTEN OSALTA

Ympäristövastuutoimikunta  on  päätynyt  ehdottamaan  ympäristövastuudirektiivin  toi
meenpanemiseksi  vaarallisten  aineiden  maantiekuljetuksiin  liittyen  täydentäviä  muu
toksia myös vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettuun lakiin (VAK laki). Direktii
viä  on  sovellettava  mm.  vaarallisten  aineiden  tiekuljetuksiin,  koska  kansainvälinen
yleissopimus  vuodelta  1989  vahingonkorvausvastuusta  vaarallisten  aineiden  maan
teitse, rautateitse ja sisävesitse tapahtuvien kuljetusten yhteydessä ei ole sitovana voi
massa.

Täydentävässä  lainsäädännössä  olisi  tältä  osin  kyse  vaarallisen  aineen  kuljetuksesta
mahdollisesti aiheutuvan merkittävän vesistön pilaantumisen tai  luontovahingon kor
jaamisvastuusta. Toimikunta ehdottaa, että VAK –lakiin otettaisiin velvoittava viitta
ussäännös,  jolla  kuljetuksesta  aiheutuneen  ympäristöhaitan  korjaamisen osalta  tulisi
sovellettavaksi, mitä tästä vastuusta ehdotuksen mukaan säädetään ympäristönsuojelu
lain 84 a §:ssä ja  laissa eräiden ympäristölle aiheutuvien vahinkojen ja haittojen kor
jaamisesta (uusi laki).

Ehdotettu VAK –lain täydennys toisi kyseiset vahinkotyypit myös kuljetuksen suorit
tajan osalta ankaran vastuun piiriin. Käytännössä  tämä tarkoittaisi mahdollisuutta sii
hen,  että  kuljetuksen  suorittaja  voitaisiin  velvoittaa  lainsäädännössä  tarkoitettuihin
korjaaviin toimiin. Epäselvää on, missä laajuudessa ja minkälaisin edellytyksin kulje
tuksen suorittajalla olisi mahdollisuus vedota ympäristövastuudirektiivin 8 artiklan 3.
ja 4. kohdan (ehdotetun uuden lain 6 ja 7 §) kustannusvastuun kohtuullistamis ja ra
joitusperusteisiin, koska nämä säännökset on muotoiltu enemmän paikalla harjoitetta
vaa luvanvaraista toimintaa silmällä pitäen.

Toimikunta on kuitenkin työnsä kuluessa arvioinut, että nyt puheena olevat vahingot
vaarallisten aineiden maantiekuljetusten yhteydessä olisivat erittäin epätodennäköisiä.

Ehdotettu VAK –lain säännös saattaa kuitenkin johtaa kuljetuksen suorittajan kannalta
kohtuuttomaan  vastuuseen,  jos  ankara  vastuu  merkittävän  vesistön  pilaantumisen  tai
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luontovahingon  osalta  esimerkiksi  tapaturmaisessa  tilanteessa  voitaisiin  kohdistaa
kuljetuksen  suorittajaan.  Mikäli  taas  vahingon  aiheuttanutta  vaarallisten  aineiden
asianmukaisesti sitä koskevien säännösten ja määräysten mukaan hoidettua kuljetusta
voidaan pitää ”täysin toimintaa koskevan luvan tai muun viranomaispäätöksen mukai
sena”,  ei kustannusvastuuta korjaamistoimista  ainakaan  täysimääräisenä syntyisi.  Jos
määräyksiä  ei  ole  rikottu,  näin  lienee  laita  aina  vaarallisten  aineiden  kuljetuksissa.
Tällöin on kyseenalaista, mitä merkitystä uudella ankaran vastuun mukaisella vastuu
säännöksellä  ylipäänsä  voi olla,  jos  se ei kuitenkaan  tulisi pääsääntöisesti  sovelletta
vaksi.

Jos kustannusvastuun kohdistaminen kuljetuksen suorittajaan olisi edes teoriassa mah
dollista, olisi tällainen vastuu kuitenkin kohtuutonta, koska tavallisella kuljetusyrityk
sellä ei liene käytännössä juurikaan mahdollisuuksia selviytyä lainsäädännössä tarkoi
tetuista korjaustoimista tai niiden kustannuksista. Kohtuuttomaksi vastuun tekee kulje
tusten  suorittajien  kannalta  se,  että  kuljetuksen  suorittajien  vakuutuksiin  perustuvat
taloudelliset  suojautumismahdollisuudet  tämän  tyyppisiin  riskeihin  ovat  käytännössä
olemattomat. Tämän vuoksi olisi oikeampaa kohdistaa nyt puheena oleva kuljetukses
ta aiheutuneen ympäristöhaitan korjaamisvastuu kuljetuksen suorittajien tuottamukses
ta riippumattomissa vahinkotapauksissa  joko suoraan yhteiskunnalle tai selvittää kus
tannusvastuun kanavoimismahdollisuudet pakollisen liikennevakuutuksen kautta.

Voimassa oleva yksityisoikeudellinen pakollinen liikennevakuutusjärjestelmä kattaa jo
nyt  tehokkaasti  myös ympäristövahingot VAK –kuljetusten yhteydessä. Mahdollinen
ympäristövahinko korvataan yleensä liikennevakuutuslain mukaisena esinevahinkona.
Korvaukset kattavat myös viranomaisten suorittamia vahingon torjunta  ja ennallista
mistoimenpiteitä.  Näin  ollen  olisi  aiheellista  ensin  selvittää  liikennevakuutuslain
säädännön mahdolliset täydennystarpeet kuin säätää vastuusta kuljetuksia koskevassa
hallinnollisessa  lainsäädännössä,  mikäli  ympäristövastuudirektiivin  ylipäänsä  katso
taan  edellyttävän  täydentävää  sääntelyä.  Koska  tämän  asian  selvittäminen  on  jäänyt
toimikunnassa  tekemättä,  tulisi  tässä  vaiheessa  pidättäytyä  säätämästä  velvoittavaa
viittaussäännöstä vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettuun lakiin.

Pekka Huttula
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Täydentävä lausuma

Toimikunnan ehdotus luonnonsuojelulain muuttamiseksi perustuu komission epäviral
liseen kannanottoon  luontovahingon käsitteen  laajentavasta  tulkinnasta. Saksan  teke
mään  kysymykseen  2.5.2005  annetussa  vastauksessa  esitetyn  kannanoton  mukaan
ympäristövastuudirektiivi  koskisi  sellaisiakin  luontovahinkoja Natura  2000  alueiden
ulkopuolella, joiden syntymistä luontodirektiivi ei velvoita estämään. Näin ympäristö
vastuudirektiivi  asiallisesti  laajentaisi  luontodirektiivin  mukaisia  suojeluvelvoitteita.
Oikeuskirjallisuudessa  kannanottoa  on  kritisoitu  muun  muassa  sillä  perusteella,  että
tällaista  tarkoitusta ei direktiivissä tai  sen valmisteluvaiheessa ole  ilmaistu. Ympäris
tövastuudirektiivin  epäselvistä  säännöksistä  tehtyä  laajentavaa  tulkintaa  on  pidetty
jopa EUoikeuden periaatteiden vastaisena (ks. Suvantola, Leila: Ympäristövastuudi
rektiivin luontovahingon käsitteen tulkinnallisuus. Oikeus 2006:4, s. 581585).

Komission epävirallinen kannanotto on kuitenkin  lähes kritiikittä otettu toimikunnan
ehdotuksen pohjaksi. Juuri tästä syystä toimikunnalla oli huomattavia vaikeuksia luon
tovahinkoa koskevien säännösten valmistelussa. Lopputuloksena olivat luonnonsuoje
lulakiin  ja  sen systematiikkaan huonosti  istuvat uudet täydentävät suojelusäännökset,
jotka  sijoitettaisiin  lain  31a  ja  49  a  §:iin.  Näiden  säännösten  tarpeellisuus  perustuu
ainoastaan mainittuun direktiivin laajentavaan tulkintaan.

Mielestämme  olisi  vielä  syytä  harkita,  onko  laajentavan  tulkinnan  omaksuminen  di
rektiivin täytäntöönpanon lähtökohdaksi tarkoituksenmukaista. Ympäristövastuudirek
tiivi sisältää lukuisia epäselviä ja tulkinnanvaraisia säännöksiä, minkä vuoksi direktii
vin  kansalliselle  lainsäädännölle  asettamia  vaatimuksia  on  mahdotonta  tyhjentävästi
arvioida.  Kun  direktiivin  tulkinnanvaraisia  käsitteitä  on  jouduttu  käyttämään  myös
täytäntöönpanosäännöksissä, ei  toimikunnan ehdottamien säännösten käytännön mer
kitystä ja vaikutuksia myöskään voida arvioida lainsäädännöltä yleisesti edellytettäväl
lä tavalla. Tällaisessa tilanteessa direktiivin täytäntöönpanossa olisi perusteltua pidät
täytyä  siinä,  mitä  direktiivi  selvästi  edellyttää.  Täytäntöönpanosäännösten  sovelta
misalaa  ja  sisältöä  voidaan  myöhemmin  tarvittaessa  tarkistaa  direktiiviä  koskevien
tulkintojen täsmennyttyä.

Edellä  esitetyistä  syistä  katsomme,  että  tulisi  vielä  selvittää,  ovatko  luonnonsuojelu
lain  31a  ja  49a  §:iin  lisättäväksi  ehdotetut  uudet  suojelusäännökset  lopultakaan  tar
peellisia  ympäristövastuudirektiivin  täytäntöön  panemiseksi.  Samoin  perustein  kat
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somme, ettei toimikunnan harkittavaksi esittämiä kansallisia laajennuksia luonnonsuo
jelulain 69 a §:ään ja vesilain 21 luvun 3 c §:ään tulisi tehdä.

Jukka Pekka Tolvanen Kurt Hemnell


