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Laki
öljysuojarahastosta annetun lain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan öljysuojarahastosta annetun lain (1406/2004) 13 ja 17–19 §, sellaisina kuin
ne ovat osaksi laissa 1674/2009, seuraavasti:
13 §
Torjunta- ja ennallistamiskustannukset
Edellä 10 §:ssä tarkoitettuja korvauksen saantiin oikeuttavia öljyvahingon torjunta- ja
ennallistamiskustannuksia ovat:
1) kustannukset niistä tarpeellisista toimenpiteistä, joihin joku on ryhtynyt itseään koskevan öljyvahingon uhan torjumiseksi;
2) pelastuslain (379/2011) mukaisesti suoritetuista öljyvahingon torjuntatoimenpiteistä aiheutuneet kustannukset ja vahingot;
3) öljyn pilaaman ympäristön ennalleen palauttamisesta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset; sekä
4) kustannukset niistä selvityksistä, jotka ovat olleet välttämättömiä 2 kohdassa tarkoitetun torjuntatoimenpiteen tai 3 kohdassa tarkoitetun ennallistamisen suorittamiseksi.
Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuina torjuntakustannuksina pidetään torjuntatoimiin tilapäisesti otettujen henkilöiden ja vakinaisen torjuntahenkilöstön palkkoja, torjuntatyössä tarpeellisten tarvikkeiden hankinta-, käyttö- ja kuljetuskustannuksia ja muita
vastaavia torjunnasta aiheutuneita ylimääräisiä kustannuksia sekä torjuntatyössä kulutettujen tai turmeltuneiden tarvikkeiden, laitteiden, varusteiden ja muiden vastaavien käyttöesineiden arvoa tai arvon vähennystä.
17 §
Korvaus torjuntakaluston hankkimisesta ja torjuntavalmiuden ylläpidosta
Öljysuojarahastosta korvataan alueen pelastustoimelle pelastuslain 47 §:ssä tarkoitetun
öljyvahinkojen torjuntasuunnitelman mukaisesti:
1) torjuntakaluston hankkimisesta aiheutuneet kustannukset; kustannuksiltaan
85 000 euroa ylittävän yksittäisen torjuntakalustohankinnan korvaamisen edellytyksenä
on, että öljysuojarahaston hallitus on etukäteen hyväksynyt kyseisen hankinnan;
2) torjuntavalmiuden ylläpidosta aiheutuneet kustannukset.
Jos öljyvahinkojen torjuntakalustoa ei ole torjuntasuunnitelman mukaan tarkoitettu
käytettäväksi yksinomaan öljyvahinkojen torjuntaan, korvataan kaluston hankinta- ja
käyttökustannukset vain siltä osin, mikä on torjuntasuunnitelman mukaan öljyvahinkojen
torjunnan osuus kyseisen kaluston käytöstä. Öljysuojarahastosta voidaan kuitenkin korva-
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ta öljyvahinkojen torjunnan käyttöastetta suurempi osuus hankintakustannuksista, jos se
on perusteltua riittävän torjuntavalmiuden saavuttamiseksi.
Öljysuojarahastosta voidaan rahaston varojen käyttösuunnitelman puitteissa myöntää
ennakkoon korvausta torjuntavalmiuden ylläpidosta kalenterivuoden aikana aiheutuvien
kustannusten korvaamiseksi. Lopullinen korvaus myönnetään sen jälkeen, kun on esitetty
selvitys aiheutuneista lopullisista kustannuksista.
18 §
Harkinnanvarainen korvaus torjuntakaluston hankkimisesta ja torjuntavalmiuden
ylläpidosta
Öljysuojarahastosta voidaan korvata valtiolle pelastuslaissa tarkoitettuja alusöljyvahinkojen torjuntakaluston hankkimisesta ja torjuntavalmiuden ylläpidosta aiheutuneita kustannuksia.
Öljysuojarahastosta voidaan lisäksi korvata Ahvenanmaan maakunnalle alusöljyvahinkojen torjuntakaluston hankkimisesta aiheutuneita kustannuksia.
19 §
Harkinnanvaraiset avustukset
Öljysuojarahastosta voidaan myöntää avustuksia:
1) alueen pelastustoimelle tai kunnalle öljyntorjuntakaluston säilyttämiseen tarkoitetun varaston rakentamiseen tai vuokraamiseen;
2) pelastuslain 22 c §:ssä tarkoitetulle sataman tai laitoksen omistajalle öljyvahinkojen
torjuntakaluston hankkimiseen;
3) muuhun kuin 1 tai 2 kohdassa tarkoitettuun öljyvahinkojen torjunnan tai torjuntavalmiuden ylläpidon kannalta tarpeelliseen toimintaan.
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