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Alusöljyvahingon torjuntaan 
liittyvät lait ja luvat
Tässä manuaalin osassa perehdytään alusöljyvahingon torjuntaan olennaisesti liittyviin 
lakeihin (osa A) ja lupiin (osa B). Öljyntorjuntaa säätelevät sekä kansalliset että kansain-
väliset lait ja sopimukset. Lisäksi pidempikestoinen öljyntorjunta rantojen puhdistus-
operaatioineen ja mahdollisine välivarastointitarpeineen vaatii myös ympäristölainsää-
dännön huomioimista. Öljyntorjuntaan liittyvä lainsäädäntö ja tarvittavat lupakäytännöt 
on täten tunnettava ainakin yleisellä tasolla.
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Tiivistelmä
•	 Viranomaisten ja muiden tahojen tehtävät ja vastuut on määritelty öljyvahinkojen torjuntalaissa 

(1673/2009).
•	 Torjunnan kiireellisin vaihe on öljyn kulkeutumisen rajoittaminen. Alkuvaiheen torjunnasta siirrytään 

jälkitorjuntaan, kun öljyn maaperässä, pintavesissä, pohjavedessä ja rannoilla tapahtuva leviäminen 
on estetty.

•	 Ympäristön ennallistamistyöt eivät kuulu torjuntaviranomaisten suorittamaan jälkitorjuntaan, mutta 
öljyvahinkojen torjuntatyöt tulee suorittaa siten, ettei jälkikäteistä ympäristön ennallistamista tarpeet-
tomasti vaikeuteta.

•	 Torjunnassa tulee ottaa huomioon Suomea sitovat kansainväliset sopimukset, torjuntatoimien oikea 
mitoitus, ympäristön- ja luonnonsuojelulait sekä jätteen kuljetusta ja varastointia koskevat lait.

•	 Ympäristönsuojelulakia voidaan soveltaa öljyvahinkojen torjuntalain mukaiseen toimintaan sen jäl-
keen, kun kiireelliset alkuvaiheen torjuntatoimet on suoritettu.

•	 Vastuu öljyvahinkojätteistä seuraa öljyntorjuntavastuuta.
•	 Vaikkei ympäristönsuojelulain lupamenettelyä sovelleta alkuvaiheen öljyntorjunnassa, on suotavaa 

tehdä pilaantumisilmoitus.
•	 Poikkeuksellisia tilanteita koskeva ilmoitusmenettely antaa mahdollisuuden poiketa jäte- ja ympäris-

tönsuojelulainsäädännön vaatimuksista kiireellisissä, ennalta arvaamattomissa tapauksissa. Poikke-
uksellisissa tilanteissa on myös mahdollista aloittaa toiminta heti ilmoituksen teon jälkeen ilman, että 
täytyy odottaa viranomaisten päätöstä.

Tämä manuaalin osa on päivitetty osana SÖKÖSaimaa-hanketta Saimaan olosuhteet ja vuosien varrella 
tapahtuneet lukuisat lainsäädäntömuutokset huomioiden. Muutoin teksti pohjautuu V. Kunnaalan SÖKÖ II 
-hankkeelle tekemään projektityöhön, joka löytyy kokonaisuudessaan SÖKÖ II -hankejulkaisusta (Kyamk 
2011). 

SÖKÖSaimaa-manuaalin kirjoitushetkellä avoinna olevista öljyntorjuntatehtävien uudelleen organisoinnis-
ta ja  öljyvahinkojen torjuntalain uudistamisesta johtuen, tästä manuaalista on jätetty pois viranomaisten 
tehtävänjakoon ja vastuusuhteisiin liittyvät kysymykset. Samoin on karsittu öljyvahinkojen torjuntalakia 
havainnollistavia esimerkkejä, niihin voi tarvittaessa perehtyä SÖKÖ II-manuaalissa. Lakiviitteet on päivi-
tetty kevään 2018 mukaisiksi.
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Alusöljyvahinkoriskin takia Suomessa on pidettävä 
yllä riittävän korkeaa öljyntorjuntavalmiutta. Suo-
messa öljyvahinkojen torjunta on säännelty omalla 
erillislainsäädännöllä. Öljyvahinkojen torjuntalais-
sa (1673/2009, myöhemmin ÖTL) säädetään torjun-
nan johtamisesta, johtovastuun siirtämisestä sekä 
muiden torjuntaan osallistuvien viranomaisten 
tehtävistä. Tulevaisuudessa öljyntorjuntalain vas-
tuut ja velvoitteet siirtynevät pelastuslakiin. Jatkos-
sa sisäministeriö vastaa öljyntorjunnan yleisestä 
suunnittelusta, ohjauksesta, valvonnasta ja koordi-
noinnista. Jälkitorjunnan yleinen ohjaus, seuranta 
ja kehittäminen jäävät ympäristöministeriölle. Pe-
lastustoimen osalta vastuut säilynevät kuitenkin 
ennallaan.

Öljyvahinkojen torjuntalakia sovelletaan maa-
alueen öljyvahinkojen ja Suomen vesialueella ja 
talousvyöhykkeellä aluksista aiheutuvien öljyva-
hinkojen torjuntaan, varautumiseen ja vahinkojen 
seurausten korjaamiseen (ÖTL 2.1§). Lakia ei so-
velleta vahinkojen ennalta ehkäisemiseen. 

Merilain (674/1994) luvun 10a ja bunkkeriyleisso-
pimuksen (SopS 4/2009) mukaan vastuuta aluksen 
polttoaineen aiheuttamasta pilaantumisvahingosta 
sovelletaan kaikkiin Suomessa tai Suomen talous-
vyöhykkeellä tapahtuneisiin aluksen polttoaineen 
aiheuttamiin pilaantumisvahinkoihin. Lisäksi me-
renkulun ympäristönsuojelulaki (1672/2009) aset-
taa lisävelvoitteita ympäristöhaittojen ehkäisemi-
seksi. Saimaalla liikennöivät alukset eivät muun 
muassa saa kuljettaa öljytuotteita lastina. 

A. Alusöljyvahingon torjuntaan liittyvä lainsäädäntö
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Öljyvahingon aiheuttamat toimet jakautuvat nel-
jään eri päävaiheeseen, joiden osalta toimintaan 
sovellettava lainsäädäntö, toiminnasta vastaava 
viranomainen, jätehuollon ja ympäristölainsäädän-
nön velvoitteet ja vastuuviranomaisen toimivaltuu-
det voivat poiketa toisistaan. Nämä neljä päävai-
hetta ovat ensitorjunta, alkuvaiheen öljyntorjunta, 
jälkitorjunta ja ennallistaminen (katso kuva 1). 
Tämän manuaalin kirjoitushetkellä öljyvahinko-
jen torjuntalakia ollaan uudistamassa. Torjunnan 
ajalliset vaiheet voidaan olettaa pysyvän ennallaan, 
mutta vastuuviranomaisiin ja heidän rooleihinsa on 
odotettavissa muutoksia. 

1.1 Ensitorjunta
Öljyvahinkojen torjuntalain 5. luvun 17. § mukaan 
ensitorjunta käsittää sen, jonka hallussa vahingon 
tai vahingon vaaran aiheuttanut öljy on, tekemät 
torjuntatoimenpiteet, joita häneltä olosuhteisiin 
nähden voidaan kohtuudella vaatia. Ensitorjunta 
käsittää siten esimerkiksi haverialuksella tehtävät 
toimenpiteet vahingon rajoittamiseksi, kuten vuo-
don pysäyttämisen tai hidastamisen öljyn siirto-
pumppauksella toisiin, ehjiin tankkeihin, tai keven-
tämällä toiseen alukseen.

1.2 Alkuvaiheen torjunta
Alkuvaiheen torjuntatyöt käynnistyvät heti viran-
omaisten saatua tiedon onnettomuudesta. Alkuvai-
heen torjuntaan sisältyy vahingon rajoittaminen, 
lisävahinkojen estäminen sekä öljyn kerääminen ja 
sitä tukeva logistiikka. Manuaalin kirjoitushetkellä 
alkuvaiheen torjuntatyöt kuuluvat pelastusviran-
omaisen vastuulle, kun taas jälkitorjunta sopimuk-
sen mukaan joko pelastuslaitokselle tai kunnalle. 
Torjuntatöiden johtaja päättää, milloin alkuvaiheen 
öljyntorjunta päättyy. Ennen päätöksen tekemistä 
torjuntatöiden johtajan on varmistuttava, että kun-
nan viranomaisilla on riittävät valmiudet huolehtia 
kyseisen vahingon jälkitorjunnasta.

1.3 Jälkitorjunta
Jälkitorjunta alkaa, kun torjuntatöiden johtaja on 
ilmoittanut alkuvaiheen torjuntatoimien päättämi-
sestä ja johtovastuun siirtämisestä jälkitorjunnasta 
vastaavalle viranomaiselle eli kunnalle. Nykyisen 
lainsäädännön puitteissa pelastuslaitos voi kuiten-
kin sopimuksesta hoitaa koko öljyntorjunnan lop-
puun asti, alkuvaiheen torjunnasta jälkitorjuntaan. 
Näin on sovittu Saimaan alueella Etelä-Karjalassa. 
Jälkitorjuntaan voidaan siirtyä, kun välttämättömät 
torjuntatoimet vahingon rajoittamiseksi ja öljyn ke-
räämiseksi on tehty. Jälkitorjunnan tavoitteena on 
likaantuneen ranta-alueen tarkempi puhdistaminen 
ja kunnostaminen. Jos torjunta ulottuu usean kun-
nan alueelle, valtion valvontaviranomainen, manu-
aalin kirjoitushetkellä ELY-keskus, ohjaa ja sovit-
taa yhteen jälkitorjuntatöitä. Torjuntatöiden johtaja 
päättää, valtion valvontaviranomaista kuultuaan, 
milloin öljyvahingon torjunta ei enää vaadi torjun-
taviranomaisen toimenpiteitä.

1.4 Ennallistaminen
Ennallistaminen on jatkoa öljyntorjunnalle, mutta 
ei enää varsinaista öljyntorjuntaa. Ennallistamisel-
la tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, jotka seuraavat, 
jos torjuntatöiden päätyttyä ympäristön kunnosta-
misessa ei ole päästy hyvään lopputulokseen, vaan 
kunnostamista joudutaan jatkamaan ennallistami-
sena ympäristönsuojelulain säännösten mukaisesti.  
Ennallistaminen on vahingon johdosta vaurioitu-
neen vesialueen, rannikon, maaperän tai pohjave-
den palauttamista ennen vahinkoa edeltäneeseen 
tilaan.

Alkuvaiheen torjunta ja jälkitorjunta eroavat en-
nallistamisesta siten, että niihin sovelletaan öljy-
vahinkojen torjuntalakia. Sekä alkuvaiheen tor-
junnan, että jälkitorjunnan aikana toimintaa johtaa 
torjuntaviranomainen, joka voi tarvittaessa vel-
voittaa muita toimijoita luovuttamaan käyttöönsä 

1 Torjunnan vaiheet
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muun muassa riittävästi kuljetuskalustoa tai alueita 
jätteen välivaraston rakentamista varten.  Ennal-
listamisvaiheessa viranomaisilla ei ole tällaisia 
laajennettuja valtuuksia eivätkä ne voi esimerkiksi 
ottaa haltuunsa jätteiden välivarastointi- tai las-
tausalueita muilta toimijoilta.

Öljyntorjunnalla tarkoitetaan käytännössä öljyn 
leviämisen estämistä, rajaamista, ohjaamista, li-
kaantumisalttiina olevien kohteiden, kuten ranta-
viivan, suojaamista sekä öljyn keräämistä veden 
tai maa-aineksen pinnalta. Öljyn poisto ja likaan-
tuneen alueen karkeapuhdistus, eli irtonaisen öljyn 
kerääminen ja sen hallittu käsittely, varastointi ja 
kuljettaminen siten, ettei uudelleen öljyyntymisen 
tai vahingon laajenemisen vaaraa enää ole, katso-
taan sisältyväksi alkuvaiheen torjuntaan (öljyva-
hinkojen torjuntalaki 1673/2009). Öljyntorjunnasta 
siirrytään jälkitorjuntaan, kun öljyn maaperässä, 
pintavesissä, pohjavedessä ja rannoilla tapahtuva 
leviäminen on estetty. Tämä merkitsee, että ran-
tojen tarkempi puhdistaminen mukaan lukien eri-
tyiskohteiden hienopuhdistus kuuluu osaksi jäl-
kitorjuntaoperaatiota. Alueiden ennallistaminen 
rajautuu kokonaan öljyntorjunnan ulkopuolelle.

Öljyvahinkojen torjuntalain yhtenä tavoitteena on, 
että mahdolliset vahingot torjutaan nopeasti ja te-
hokkaasti (ÖTL 1.1§ 2 kohta). Tarkoituksena on es-
tää tai ainakin rajoittaa ympäristön pilaantumista 
sekä pienentää vahingon kustannuksia. Vahinkojen 
rajoittamiseksi kiireisintä on rajoittaa öljyn leviä-
minen ja poistaa öljyä mahdollisimman paljon. Va-
hingon suuruudesta riippuu, kestääkö alkuvaiheen 
torjunta tunteja vai viikkoja, joissakin tapauksis-
sa kuukausia. Pienemmissä vahinkotapauksissa 
torjuntaviranomainen tukkii öljyvuodon ja kerää 
maahan tai veteen kulkeutuneen öljyn. Tällöin ei 
varsinaista jälkitorjuntaa edes välttämättä tarvita. 
Ensitorjuntavaiheen ja alkuvaiheen kiireellisten 
tehtävien jälkeen siirrytään mahdolliseen jälkitor-
juntavaiheeseen, joka ei edellytä nopeita toimia ja 
saattaa olla pitkä ja työläs. Alkuvaiheen torjunnan 
ja jälkitorjunnan välinen raja on merkittävä sen 
vaikuttaessa muun muassa jätelain soveltamiseen. 

Jälkitorjuntavaiheen kesto ei riipu ainoastaan va-
hingon vuotomäärän suuruudesta. Öljysäiliön vuo-
to tai täyttövahinko voi aiheuttaa pohjaveden pi-
laantumisen, minkä jälkeen vahingon korjaaminen 
edellyttää pitkäkestoista suojapumppausta. Alu-
söljyvahingoissa tai vakavissa teollisuuslaitosten 

Kuva 1. Alusöljyvahin-
gon torjunnan päävai-
heet sekä ennallistami-
nen. Yksinkertaistettuna 
alkuvaiheen torjunta 
on vahingon leviämi-
sen estämistä ja öljyn 
keräämistä, jälkitorjunta 
puhdistamista ja jäte-
huoltoa ja ennallistami-
nen kunnostamista.

Öljyntorjunta

Ensitorjunta Alkuvaiheen 
torjunta

Jälkitorjunta
Ennallistaminen

Öljyn poisto
 Viimeistelypuhdistus
 Maa-ainesten vaihto

Rajaaminen, 
leviämisen 
estäminen

Öljyn poisto
 Siirto
 Kevennys

Rajaaminen, 
leviämisen 
estäminen

Ohjaaminen
Suojaaminen
Rannan suojaus

Öljyn poisto
 Kerääminen ja 
 karkea puhdistus

Öljyn poisto
 Hienopuhdistus

Aika
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vuodoissa öljyn, likaantuneiden eläinten ja muun 
jätteen kerääminen rannoilta voi jatkua jopa usei-
den kuukausien ajan. 

Yhtenä öljyvahinkojen torjuntalain tavoitteena on, 
että vahinkojen seuraukset korjataan siten, että 
ihmisille, omaisuudelle ja ympäristölle aiheutuvat 
haitat jäävät mahdollisimman vähäisiksi (ÖTL 1.1§ 
3 kohta). Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että öljy 
kerätään pois, rannat ja maat puhdistetaan ja tur-
meltunut ympäristö kunnostetaan vastaamaan ai-
emmin vallinnutta tasoa. 

Alkuvaiheen torjunnan päättämiseen ja jälkitor-
juntaan siirtymiseen on katsottu riittäväksi puh-
taustasoksi, ettei irtonaista, kerättävää öljyä ole, 
eikä öljystä ei aiheudu enää akuutin lisävahingon 
vaaraa. Pitoisuusrajoja ei ole tarkemmin määritelty. 
Torjuntatöiden johtaja päättää, milloin johtovastuu 
siirretään jälkitorjunnasta vastaavalle viranomai-
selle. Vaikka laki ei sitä edellytäkään, tulisi alku-
vaiheen torjuntaa päätettäessä kuulla ympäristö- ja 
lupaviranomaisia riittävän puhtaustason varmista-
miseksi. 

Jälkitorjuntavaiheessa rantojen puhdistamisen 
lopettamispäätöksessä voidaan käyttää PIMA 
-asetuksen ohjearvoja (valtioneuvoston asetus 
maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen 
arvioinnista 214/2007, liite 1). Tavoiteltava puh-
taustaso riippuu alueen ominaispiirteistä ja käyt-
tötarkoituksesta. Teollisuus- tai virkistyskäyttöön 
tarkoitetun rannan puhtausvaatimukset voivat 
muodostua erilaisiksi myös kustannusten  koh-
tuullisuusvaatimuksen perusteella.  Jälkitorjuntaa 
johtava viranomainen päättää puhdistamisen tavoi-
tetasosta ja tarvittavista jätteenkäsittelytoimenpi-
teistä. Jälkitorjunta voidaan lopettaa, kun torjunta-
toimenpiteille ei katsota olevan enempää tarvetta, 
eli käytännössä silloin, kun jätteet on asianmukai-
sesti käsitelty ja ympäristö puhdistettu. Torjunnan 
lopettamispäätöksessä tulee öljyvahinkojen torjun-

talain 24§ mukaan kuulla tarvittaessa valtion val-
vontaviranomaista (ELY-keskusta tai valtion lupa- 
ja valvontavirastoa). Öljyntorjunnan päättyminen 
todennetaan tapauskohtaisesti ranta-alueittain ja 
välivarastoittain erillisten tarkastusten perusteella. 

Öljyntorjunnassa pilaantunut maaperä ja pohjavesi 
pyritään keräämään pois ja estämään öljyn leviä-
minen laajemmalle alueelle. Joissain tilanteissa 
saattaa pilaantuminen kuitenkin olla niin vakavaa, 
laaja-alaista tai torjuntaolosuhteet niin vaikeat, että 
torjuntatoimilla ei voida päästä hyvään lopputulok-
seen. Näin voi käydä myös silloin, kun öljyvahin-
gon yhteydessä havaitaan samalla paikalla jälkiä 
vanhemmasta vahingosta. Tällaisessa tilanteessa 
kohteen kunnostamista jatketaan ympäristönsuoje-
lulain säätämällä tavalla.

Vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mu-
kaan vahingon johdosta vaurioitunut ympäristö 
pitäisi palauttaa mahdollisuuksien mukaan vahin-
koa edeltäneeseen tilaan eli ennallistaa. Ennallis-
tamistyöt eivät kuulu torjuntaviranomaisten suo-
rittamaan jälkitorjuntaan, mutta öljyvahinkojen 
torjuntatyöt tulee suorittaa siten, ettei jälkikäteistä 
ympäristön ennallistamista tarpeettomasti vai-
keuteta (ÖTL 19.1§).
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2.1 Kansainväliset sopimukset
Kansallisen lainsäädännön lisäksi Suomi on tehnyt 
lukuisia kansainvälisiä sopimuksia, jotka koskevat 
vesiliikenteen ympäristöhaittojen vähentämistä ja 
toimintaa ympäristöä vaarantavien onnettomuuk-
sien tapahduttua. Näitä ovat muun muassa Helsin-
gin komission yleissopimus (HELCOM) vuodelta 
1992, Kööpenhaminan sopimus (SopS 71-72/1998) 
ja Euroopan unionin jäsenmaana Suomea velvoit-
tavat EU-säädökset (esimerkiksi vesipuitedirektiivi 
200/60/EC). Lisäksi Suomella on Venäjän (SopS 
54/1990) ja Viron (SopS 31/1995) kanssa kahden-
väliset sopimukset sekä arktisen merialueen tor-
juntavalmiudesta ja -operaatioista voimassa oleva 
kansainvälinen yhteistyösopimus (SopS 15/2016).

Saimaan syväväylät ovat kokonaan Suomen alueel-
la. Saimaan kanavan Venäjän puoleinen osa sijait-
see Suomen Venäjältä vuokraamalla maa-alueella. 
Kanavan ylläpito ja vuokra-alueella tapahtuvien 
onnettomuuksien pelastustoimet kuuluvat suoma-
laisten viranomaisten vastuulle. Saimaan vedet 
laskevat Laatokkaan Vuoksen kautta, minkä ylä-
juoksu sijaitsee Imatralla. Todennäköinen tilanne, 
missä Saimaan olosuhteissa öljyntorjuntaoperaatio 
saisi kansainväliset mittasuhteet, olisi öljyvahin-
gon tapahtuminen Vuoksessa tai Saimaan kanaval-
la. Onnettomuuden tyypistä ja laajuudesta riippu-
en tuolloin jouduttaisiin mahdollisesti pyytämään 
apua Venäjän viranomaisilta. Suomessa toimival-
tainen viranomainen kansainvälisessä torjuntayh-
teistyössä on Suomen ympäristökeskus SYKE.

Saimaan syväväylän alueella kansainvälinen tor-
juntayhteistyö rajoittuu Saimaan kanavalla tapah-
tuvaan öljyntorjuntaan. Kanavan vuokra-alueella 
öljyntorjunnasta vastaa kanavavaltuutetun ja Lii-
kenneviraston kanssa tehdyn sopimuksen mukaan 
Etelä-Karjalan pelastuslaitos. Mahdollisesta vahin-
gosta on ilmoitettava Venäjän viranomaisille.

Sopimusta Suomen tasavallan hallituksen ja Sosi-
alististen neuvostotasavaltojen liiton hallituksen 
välillä yhteistyöstä torjuttaessa öljyn ja muiden va-
hingollisten aineiden vahinkotapauksissa aiheutta-
maa Itämeren pilaantumista (SopS 54/1990) sovel-
letaan myös torjuttaessa pilaantumista osapuolten 
sisäisillä aluevesillä (2. artikla). Sopimuksella so-
vitaan muun muassa ilmoitus- ja avunantovelvol-
lisuudesta, torjuntatöiden johtamisesta ja  torjunta- 
ja huoltokustannusten jakamisesta. Sopimuksen 9. 
artiklassa sovitaan torjuntaviranomaisten pääsyn 
helpottamisesta torjunta-alueelle seuraavasti:
• Osapuoli, joka on pyytänyt torjunta-apua alue-

merelleen tai sisäisille aluevesilleen, osoittaa 
apua antavalle osapuolelle ne alueet, joihin tä-
män torjuntayksiköillä ja -välineillä on pääsy.

• Tässä tapauksessa apua pyytänyt osapuoli 
huolehtii toisen osapuolen torjuntayksiköiden 
ja -välineiden nopeasta pääsystä näille alueil-
le mahdollisimman pienin muodollisuuksin. 
Niistä ilmoitetaan viivytyksettä apua antavan 
osapuolen toimivaltaiselle viranomaiselle.

Suomen öljyntorjuntavalmius perustuu Helsingin 
sopimuksen (HELCOM) mukaisesti öljyn mekaa-
niseen torjuntaan ja keräämiseen. HELCOMin 
suosituksia öljyvahinkojen kaukokartoitusmene-
telmistä, alusten suojapaikoista ja muun muassa 
torjuntakemikaalien käytöstä sovelletaan öljyva-
hinkoihin myös sisävesillä. Osa suosituksista on 
viety myös osaksi kansallista lainsäädäntöä. Esi-
merkiksi HELCOM- suositus 22/2  torjuntakemi-
kaalien eli dispersanttien käytöstä on sisällytetty 
öljyvahinkojen torjuntalain 14. § pykälään: Suo-
men ympäristökeskus voi poikkeustapauksessa 
päättää torjuntakemikaalien käytöstä alusöljy- ja 
aluskemikaalivahingon torjunnassa. Ennen pää-
töksen tekemistä SYKEn varmistuttava, että tor-
juntakemikaali on kyseisen vahingon torjunnassa 
huomattavasti muita torjuntamenetelmiä parempi 

2 Torjunnassa huomioitavat muut sopimukset
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eikä torjuntakemikaalin käytöstä aiheudu ilmeistä 
vesien pilaantumisen vaaraa eikä muuta haittaa ih-
misen terveydelle tai ympäristölle. (ÖTL 14§.)

2.2 Muut lait

Ympäristön- ja luonnonsuojelu

Merenkulun ympäristönsuojelulain (1672/2009) li-
säksi ympäristön suojelemiseen velvoittavat ympä-
ristönsuojelulaki (527/2014,  myöhemmin YSL) ja 
luonnonsuojelulaki (1096/1996, myöhemmin LSL). 
Luonnonsuojelulaissa säädetään suojeltavista luon-
totyypeistä, maisemista ja eliölajeista sekä Euroo-
pan yhteisön Natura 2000 -verkosta. Lain mukaan 
rauhoitussäännöksistä saa poiketa luonnonsuoje-
lualueella tilanteen niin vaatiessa, kun ryhdytään 
esimerkiksi pelastuspalvelun edellyttämiin välttä-
mättömiin toimenpiteisiin (LSL 14§).

Luonnonsuojeluasetuksessa (160/1997) ja sen 
liitteissä määritellään muun muassa suojellut 
luontotyypit (10§) ja nimetään luonnonsuojelu-
laissa tarkoitetut suojeltavat eläinlajit (17-19§) ja 
kasvilajit (20§).

Ympäristönsuojelulain mukaisia hyväksymisme-
nettelyjä sovelletaan lähinnä torjunnan jälkeiseen 
ennallistamistyöhön ja pilaantuneen maa-alueen 
käsittelyyn. Ympäristönsuojelulain mukaiset peri-
aatteet on tärkeää ottaa huomioon jo öljyntorjunta-
vaiheessa. Ympäristönsuojelun yleisiä periaatteita 
ovat esimerkiksi haittojen minimointi, varovaisuus- 
ja huolellisuus, parhaan käyttökelpoisen tekniikan 
hyödyntäminen sekä ympäristön kannalta parhaan 
käytännön periaatteet (YSL 20§). 

Ympäristönsuojelulaissa säädetään myös toimin-
nanharjoittajan velvollisuudesta olla riittävän sel-
villä toiminnan ympäristövaikutuksista (YSL 6§), 
pilaantumisen vaaraa aiheuttavan toiminnan si-
joittamisesta mahdollisuuksien mukaan siten, että 
siitä ei aiheudu pilaantumista tai sen vaaraa (YSL 

7§) sekä maaperän ja pohjaveden pilaamiskiellosta 
(YSL 17§).

Öljyntorjunnassa syntyvän jätteen kuljetus ja 
varastointi

Jätelakia (646/2011, myöhemmin JäteL) sovelletaan 
öljyvahingon jälkitorjunnan tuottamien jätteiden 
käsittelyyn (JäteL 2§, kohta 2). Jätelain mukaiset 
periaatteet olisi kuitenkin tärkeää huomioida jo 
alkuvaiheen aikana. Jätelain mukaan kaikessa toi-
minnassa tulee mahdollisuuksien mukaan huoleh-
tia siitä, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän 
eikä jätteestä aiheudu tarpeetonta haittaa tai vaike-
utta jätehuollon järjestämiselle (JäteL 8§). Lisäksi 
viranomaisilla ja julkisoikeudellisilla laitoksilla on 
erityinen velvollisuus huolehtia siitä, että niiden 
omassa toiminnassa noudatetaan kyseisiä velvolli-
suuksia (JäteL 11§).

Jätelain mukaan jätteen haltijalla tarkoitetaan jät-
teen tuottajaa, kiinteistön haltijaa tai muuta toimi-
jaa, jonka hallussa jäte on (JäteL 6§, 5 kohta). Jätteen 
haltijan on järjestettävä jätehuolto tai toimitettava 
jäte käsiteltäväksi hyväksyttyyn jätteenkäsittely-
laitokseen (JäteL 28§). Lisäksi jätteen haltijalla on 
velvollisuus olla selvillä hallussapitämänsä jätteen 
määrästä, laadusta, lajista, alkuperästä, jätehuollon 
kannalta merkityksellisistä ominaisuuksista sekä 
jätteen terveys- ja ympäristövaikutuksista. 

Vastuu öljytorjuntaoperaation tuottamasta jätteestä 
seuraa öljyntorjuntavastuuta. Käytännössä öljyva-
hinkojätteistä huolehtiminen kuuluu kunnan tehtä-
viin, ellei jälkitorjuntavastuusta ole erikseen muuta 
sovittu. Torjuntaviranomaisen vastuulla on huoleh-
tia, että jätteiden käsittely- ja vastaanottopaikoilla 
on asianmukaiset luvat öljyvahinkojätteen käsitte-
lemiseksi. Siirrettäessä jätteitä eteenpäin keräys- ja 
käsittelyketjussa siirtyy vastuu jätteestä sen vas-
taanottajalle, mikäli vastaanottavalla osapuolella 
on asianmukainen lupa ottaa vastaan luovutettu 
jäte (JäteL 29§). Jätehuoltovelvollisuus ei kuiten-
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kaan siirry jätteen kuljetuksen suorittajalle (JäteL 
29§, JäteL 30§ ja JäteL 31§), vaan torjuntaviran-
omaisen vastuu jätteestä raukeaa vasta jätteen saa-
vuttua asianmukaisen luvan omaavaan käsittely-, 
varastointi- tai loppusijoituspaikkaan.

Öljyntorjuntaa johtava pelastusviranomainen voi 
pelastustehtävää johtaessaan päättää, milloin se on 
vahingon rajoittamiseksi tarpeen, syntyvän jätteen 
sijoittamisesta (pelastuslaki 379/2011, 36§). Väliai-
kainen varastointi jätteen syntypaikalla tai kiireel-
lisiin pelastustehtäviin suoraan liittyvä varastointi-

tarve eivät öljyvahinkojen torjuntalain (ÖTL 23§) 
ja pelastuslain 36§ nojalla  edellytä sijoituspaikan 
omistajan tai -haltijan suostumusta. Öljyvahinko-
jäte on jätteen haltijan vastuulla riippumatta siitä, 
mihin välivarasto perustetaan. Tällöin esimerkiksi 
jätteenkäsittelylaitosten alueita voitaisiin käyttää 
välivarastointiin ilman, että jätteenkäsittelylai-
toksesta tulisi jätteenhaltija. Vastuu öljyisestä jät-
teestä (jätteenhaltijuus) siirtyy jätteen käsittelijälle 
ainoastaan erillisellä sopimuksella. Väliaikaisesta 
varastoinnista poikkeava öljyvahinkojätteen väli-
varastointi vaatii ympäristöluvan. 

Lain öljyvahinkojen torjunnasta (1673/2009) ja 
ympäristönsuojelulain (527/2014) välinen suhde on 
osittain tulkinnanvarainen. Ympäristösuojelulakia 
ei sovelleta merenkulun ympäristönsuojelulaissa 
(1672/2009) eikä merensuojelulaissa (1415/1994) 
tarkoitettuun toimintaan. Toisaalta öljyvahinkojen 
torjuntalain osalta vastaavaa rajausta ei ole, eikä 
öljyvahinko välttämättä synny aluksen toiminnan 
seurauksena.

Ympäristönsuojelulain ja öljyvahinkojen torjun-
talain suhdetta voidaan arvioida myös oikeus-
lähdeopillisten etusijaperiaatteiden mukaan. Lex 
specialis -säännön mukaan erikoislaki syrjäyttää 
ristiriitatilanteissa yleislain, jolloin öljyvahinkojen 
torjuntalakia sovellettaessa ympäristönsuojelulaki 
syrjäytyy. Myös luonnonsuojelulaista (1096/1996) 
voidaan poiketa öljyvahinkojen torjunnassa lex 
specialis -säännön mukaan. Luonnonsuojelulain 
14§ on myös erikseen mainittu mahdollisuudesta 
poiketa rauhoitussäännöistä ja ryhtyä tilanteen niin 
vaatiessa pelastuspalvelun tarvittaviin toimenpitei-

B. Alusöljyvahinko ja ympäristöluvat

3 Öljyvahinkojen torjunnan ja ympäristönsuojelulain       
   suhde

siin  myös luonnonsuojelualueella.

Ympäristönsuojelulakia sovelletaan toimintaan, 
jossa on pilaantumisen vaaraa tai syntyy jätettä, 
sekä jätteen laitos- tai ammattimaiseen hyödyntä-
miseen tai käsittelyyn. Öljyvahinkojen torjunnas-
sa ympäristönsuojelulain mukaisen täysmittaisen 
lupamenettelyn soveltaminen saattaisi kuitenkin 
viivästyttää torjuntaviranomaisten toimia kohtuut-
tomasti. Öljyvahinkojen torjuntalaki ja erityisesti 
pelastuslaki antavatkin torjuntaviranomaisille tiet-
tyjä normaalioloista poikkeavia oikeuksia. Tämä 
osoittaa, että lainsäädännöllä on pyritty laajasti 
poistamaan esteitä, jotka saattaisivat vaikeuttaa 
tai hidastaa öljyvahinkojen torjuntaa. Tämä näkyy 
myös jätelain (646/2011, 2§) soveltamisalalla, mis-
sä määritellään selkeästi, että jätelakia ei sovelleta 
alkuvaiheen torjuntatoimien osalta. 

Tämän toimintaohjeen lähtökohtana on tulkinta, 
jonka mukaan ympäristönsuojelulakia sovelletaan 
öljyvahinkojen torjunnassa seuraavasti:
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• Ympäristönsuojelulaissa (527/2014) olevia jä-
telain menettelysäännöksiä sovelletaan öljyva-
hinkojen jälkitorjunnassa (646/2011, 2§).

• Ympäristönsuojelulain yleiset periaatteet ja 
kiellot tulee ottaa huomioon öljyvahinkojen 
torjunnan jokaisessa vaiheessa mahdollisuuk-

sien mukaan (eli silloin, kun se ei oleellisesti 
vaikeuta torjuntatöiden suorittamista tai aiheu-
ta huomattavia lisäkustannuksia).

• Ympäristönsuojelulakia sovelletaan torjunnan 
jälkeiseen puhdistamis- ja ennallistamistyö-
hön.

4.1 Öljyvahinkojen alkuvaiheen torjun-
ta ja luvat
Alkuvaiheen torjuntaan sisältyvät öljyn keräämi-
nen rannalta kuljetussäiliöihin tai välivarastoihin. 
Jätelain mukaan keräyksellä tarkoitetaan jätteen 
kokoamista, lajittelua tai yhdistämistä kuljetusta 
taikka omatoimista hyödyntämistä tai käsittelyä 
varten (JäteL 6§ 10 kohta). Öljyntorjunnan alku-
vaiheen keräykseen, kuljetuksiin, välivarastointiin 
ja torjunnan aikana tehtyyn välittömään jätteiden 
käsittelyyn ei sovelleta jätelainsäädäntöä eikä nii-
hin vaadita ympäristölupaa. Jätelainsäädäntö ja 
ympäristöluvan asettamat velvoitteet on kuitenkin 
järkevää huomioida jo tässä vaiheessa. 

Ympäristönsuojelulaissa säädetään, että kaikis-
ta maaperän tai pohjaveden pilaantumista ai-
heuttavista vahingoista on ilmoitettava valvon-
taviranomaisille (YSL 134§). Tämä perustuu 
ympäristönsuojelulain maaperän ja pohjaveden 
pilaamiskieltosäännöksiin (YSL 16–17§). Ympä-
ristönsuojelulain valvontaviranomaisina toimivat 
ELY-keskus ja kunnan ympäristönsuojeluviran-
omainen (YSL 22§). 

4.2 Jälkitorjunnassa syntyvät jätteet
Alkuvaiheen jälkeen torjuntavastuu siirtyy tar-
vittaessa jälkitorjunnasta huolehtivalle kunnalle. 
Vastuu öljyvahinkojätteistä seuraa öljyntorjunta-
vastuuta. Käytännössä öljyvahinkojätteistä huoleh-
timinen kuuluu yleensä sen kunnan tehtäviin, mistä 

jätteet on kerätty. Vahingon koskettaessa useampaa 
kuntaa, valtion valvontaviranomainen ohjaa ja so-
vittaa yhteen jälkitorjuntatöitä (ÖTL 21§).

Jätelainsäädäntöä ja jätteitä koskevia ympäristön-
suojelulain menettelysäännöksiä sovelletaan öl-
jyvahingon jälkitorjunnan jätteiden käsittelyyn. 
Jälkitorjuntavaiheessa jätteen haltijan on huoleh-
dittava jätteen kuljetuksen, jätehuollon ja jätteen 
käsittelyn tai hyödyntämisen järjestämisestä (JäteL 
28-30§).  Torjuntaviranomaisen vastuulla on huo-
lehtia, ettei jätteitä luovuteta sellaisten tahojen hal-
tuun, joilla ei ole asianmukaisia lupia öljyvahinko-
jätteen käsittelemiseksi. Vastuu jätteenkäsittelystä 
siirtyy käsittelyketjussa ainoastaan, mikäli vas-
taanottavalla osapuolella on asianmukainen lupa 
ottaa vastaan luovutettu jäte. 

4.3 Ympäristönsuojelulain mukaiset 
luvat jälkitorjunnassa
Ympäristönsuojelulaissa (527/2014) säädetään mo-
nien toimintojen ympäristöluvanvaraisuudesta. 
Lain mukaan ympäristölupa on oltava muun mu-
assa jätteiden ammattimaiseen tai laitosmaiseen 
käsittelyyn mukaan lukien jätevesien käsittely. 
Esimerkiksi jätevedenpuhdistamot, jätteen polt-
tolaitokset, kaatopaikat, kaivannaisjätteiden läji-
tysalueet tai muut ympäristönsuojelulain liitteessä 
mainitut asiat ovat ympäristöluvan alaista toimin-
taa. Myös mainittua vähäisempi toiminta voi vaatia 
luvan, mikäli toiminta sijoitetaan tärkeälle poh-

4 Öljyvahinkojen torjunta ja luvat
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javesialueelle ja toiminnasta voi aiheutua alueen 
pilaantumisen vaaraa (527/2014, 27-28§). Voidaan 
katsoa, että kun on kyse suurista jätemääristä, on 
niiden käsittely ja hyödyntäminen luvanvaraista.

Jätelain 6§ mukaan jätteen käsittelyllä tarkoitetaan 
jätteen hyödyntämistä, loppukäsittelyä tai niihin 
liittyvää valmistelutyötä. Käytännössä öljyvahin-
kojäte joudutaan pääsääntöisesti loppukäsittele-
mään. Jäteasetuksen (179/2012) liitteessä 2 luetel-
laan seuraavat loppukäsittelytoimet:
1. sijoittaminen maahan tai maan päälle, kuten 

kaatopaikalle
2. maaperäkäsittely, kuten nestemäisen tai liete-

mäisen jätteen biologinen hajottaminen maa-
perässä

3. syväinjektointi, kuten pumpattavien jätteiden 
injektoiminen kaivoihin, suolakupuihin tai 
luontaisesti esiintyviin muodostumiin

4. allastaminen, kuten nestemäisen tai lietemäi-
sen jätteen sijoittaminen kaivantoihin, lammi-
koihin tai patoaltaisiin

5. erityisesti suunniteltu kaatopaikka, kuten si-
joittaminen vuorattuihin erillisiin osastoihin, 
jotka on katettu ja eristetty toisistaan ja ym-
päristöstä

6. päästäminen vesistöön, lukuun ottamatta me-
riä

7. päästäminen mereen, mukaan lukien sijoitta-
minen meren pohjaan

8. biologinen käsittely, jota ei mainita muualla 
jäteasetuksen liitteessä 2 ja jossa syntyy yhdis-
teitä tai seoksia, jotka loppukäsitellään jollakin 
tässä listassa esitellyistä toimista 1-12

9. fysikaalinen käsittely, jota ei mainita muualla 
jäteasetuksen liitteessä 2 ja jossa syntyy yhdis-
teitä tai seoksia, jotka loppukäsitellään jollakin 
tässä listassa esitellyistä toimista 1-12, kuten 
haihduttamalla, kuivaamalla tai pasuttamalla

10. polttaminen maalla  
11. polttaminen merellä (kielletty Suomen ja Eu-

roopan unionin lainsäädännössä sekä kansain-

välisissä yleissopimuksissa)
12. pysyvä varastointi, kuten säiliöiden sijoittami-

nen kaivokseen
13. yhdistäminen tai sekoittaminen ennen toimit-

tamista johonkin tämän listan toimista 1-12 
(Jollei muuta sopivaa kohtaa ole, tähän voi si-
sältyä ennen loppukäsittelyä toteutettavia alus-
tavia toimia, esikäsittely mukaan lukien, kuten 
lajittelua, murskausta, paalausta, pelletointia, 
kuivausta, paloittelua, kunnostusta tai erot-
telua ennen jonkin tämän listan toimista 1-12 
soveltamista jätteeseen)

14. uudelleen pakkaaminen ennen toimittamista 
johonkin tämän listan toimista 1-13

15. varastoiminen ennen toimittamista johonkin 
tämän listan toimista 1-14, lukuun ottamatta 
väliaikaista varastointia jätteen syntypaikalla 
ennen poiskuljetusta (väliaikaisella varastoin-
nilla tarkoitetaan jätelain 6§ 1 momentin 10 
kohdassa tarkoitettua tilapäistä varastointia).

Jätelain 6§ 15. kohdan mukaan hyödyntäminen on 
toimintaa, jonka ensisijaisena tuloksena jäte käy-
tetään hyödyksi tuotantolaitoksessa tai muualla 
taloudessa siten, että sillä korvataan kyseiseen tar-
koitukseen muutoin käytettäviä aineita tai esineitä, 
mukaan lukien jätteen valmistelu tällaista tarkoi-
tusta varten. Jäteasetuksen liite 1 listaa seuraavat 
jätteiden hyödyntämistoiminnot:
1. käyttö pääasiassa polttoaineena tai muutoin 

energian tuottamiseksi
2. liuottimien talteenotto tai uudistaminen
3. sellaisten orgaanisten aineiden kierrätys tai 

talteenotto, joita ei käytetä liuottimina, mu-
kaan lukien kompostointi ja muut biologiset 
muuntamismenetelmät (kuten kaasutus ja py-
rolyysi)

4. metallien ja metalliyhdisteiden kierrätys tai 
talteenotto

5. muiden epäorgaanisten aineiden kierrätys tai 
talteenotto (kuten epäorgaanisten rakennus-
materiaalien kierrätys ja maa-aineksen puh-
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distus, joka johtaa maa-aineksen hyödyntämi-
seen)

6. happojen ja emästen uudistaminen
7. päästöjen torjuntaan käytettyjen aineiden hyö-

dyntäminen
8. katalyyttien ainesosien hyödyntäminen
9. öljyn uudelleenjalostaminen tai muu uudel-

leenkäyttö
10. maaperän käsitteleminen siten, että siitä on 

hyötyä maataloudelle tai että sillä on ekologi-
sesti hyödyllinen vaikutus

11. tämän listan toimissa 1-10 syntyneiden jättei-
den käyttö

12. jätteiden vaihtaminen jonkin tämän listan toi-
mista 1-11 soveltamiseksi jätteeseen (jos muuta 
sopivaa kohtaa listassa ei ole, tähän voi sisältyä 
alustavia toimia ennen jätteen hyödyntämistä, 
esikäsittely mukaan lukien, esimerkiksi pur-
kaminen, lajittelu, murskaaminen, paalaus, 
pelletointi, kuivaus, paloittelu, kunnostus, uu-
delleenpakkaaminen, erottelu, yhdistäminen 
tai sekoittaminen ennen jonkin tämän listan 
toimista 1-11 soveltamista jätteeseen)

13. jätteen varastointi ennen sen toimittamista 
johonkin tämän listan toimista 1-12, lukuun 
ottamatta väliaikaista varastointia jätteen syn-
typaikalla ennen poiskuljetusta (väliaikaisella 
varastoinnilla tarkoitetaan jätelain 6§ 1 mo-
mentin 10 kohdassa tarkoitettua tilapäistä va-
rastointia).

Valtioneuvoston asetuksessa kaatopaikoista 
(331/2013, 3§) määritellään kaatopaikan olevan 
jätteiden loppukäsittelypaikka, jonne sijoitetaan 
jätettä maan päälle tai maahan. Sitä vastoin kaato-
paikkana ei pidetä paikkaa, jossa jätettä puretaan, 
lajitellaan, yhdistetään tai valmistellaan muulla 
tavoin siirrettäväksi muualle esikäsiteltäväksi, lop-
pukäsiteltäväksi tai hyödynnettäväksi. Kaatopaik-
ka ei myöskään ole paikka, missä jätettä varastoi-
daan alle kolmen vuoden pituisen ajan ennen sen 
hyödyntämistä tai esikäsittelyä. Lisäksi alle vuo-

den pituista jätteen varastointia ennen sen loppu-
käsittelyä ei katsota kaatopaikkatoiminnaksi. Alle 
vuoden kestävä välivarastointi ei siis ole kaatopaik-
katoimintaa.

4.4 Ilmoitusmenettely poikkeuksellisis-
sa tilanteissa
Jätteiden käsittely ja varastointi hoidetaan öljyva-
hinkotapauksessa ensisijaisesti jo olemassa olevissa 
laitoksissa ja mahdollisesti uusissa perustettavissa 
laitoksissa. Jätteiden välivarastointimahdollisuus 
antaa myös aikaa varautua ja selviytyä jätteiden 
käsittelystä. Joissain tapauksissa voi olla tarpeen 
muuttaa olemassa olevien laitosten ympäristölupia, 
jotta ne voivat vastaanottaa onnettomuusjätteen, 
tai soveltaa ympäristönsuojelulain poikkeustapaus-
sääntelyä.

Jos onnettomuudesta, tuotantohäiriöstä, rakennel-
man tai laitteen purkamisesta tai muusta niihin 
rinnastettavasta syystä aiheutuu päästöjä tai syn-
tyy jätettä ja tästä voi aiheutua välitöntä ja ilmeistä 
ympäristön pilaantumisen vaaraa tai jätteen mää-
rän tai ominaisuuksien vuoksi erityisiä toimia jä-
tehuollossa, tulee toiminnasta vastaavan tai jätteen 
haltijan ilmoittaa tapahtuneesta viipymättä valvon-
taviranomaiselle (YSL 6§, JäteL 12–13§). Valvon-
taviranomaiselle tulee ilmoittaa myös tilanteissa, 
joissa jostain muusta, toiminnasta riippumatto-
masta ja ennalta arvaamattomasta syystä aiheutuu 
odottamaton tilanne, jonka vuoksi ei lupamääräys-
tä voida tilapäisesti noudattaa (YSL 123§). Toimin-
nan aloittaminen on mahdollista heti ilmoituksen 
tekemisen jälkeen eikä viranomaisen päätöstä tar-
vitse odottaa.

Ilmoituksesta on käytävä ilmi seuraavat seikat:
1. ilmoittajan yksilöinti ja yhteystiedot
2. toiminnan sijainti
3. työn, toimenpiteen tai tapahtuman laatu, kesto 

ja laajuus
4. arvioidut tiedot päästöistä
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5. suunnitellut ympäristönsuojelutoimet
6. toiminnan eri vaikutukset ympäristöön.

Ilmoitukseen tulee liittää myös tiedot toimintaa 
koskevista luvista sekä viranomaisten antamista 
lausunnoista. Poikkeustilanteissa voi valvontavi-
ranomainen määräämillään ehdoilla hyväksyä vält-
tämättömän tilapäisen poikkeaman ympäristön-
suojelulain ja jätelain velvollisuudesta. Esimerkiksi 
vaarallista jätettä voidaan joutua sijoittamaan taval-
la, joka ei normaalisti olisi mahdollista. Poikkeami-

sesta ei saa aiheutua kuitenkaan haittaa terveydelle 
eikä merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen 
vaaraa. Poikkeaminen voi olla vain lyhytaikainen 
ja sen tulee olla välttämätön asian luonteen vuoksi. 
Valvovalla viranomaisella on myös oikeus keskeyt-
tää toiminta tai antaa tarkentavia määräyksiä ym-
päristön pilaantumisen ehkäisemisestä, toiminnan 
tarkkailusta, tiedottamisesta sekä toiminnan järjes-
tämiseen liittyvien jätelain asettamien velvoittei-
den täyttämisestä. 

Puhdistaminen ei edellytä kiireellisissä torjunta-
toimissa viranomaisen hyväksyntää, eikä sellaisen 
hankkimiseen olisi aikaakaan. Muissa tilanteissa 
kuin kiireellisissä öljyntorjuntatilanteissa edellyte-
tään kuitenkin ympäristölupaa tai ilmoituspäätös-
tä. Näillä tilanteilla tarkoitetaan sellaista puhdista-
mista, jota ei hoideta öljyvahinkojen torjuntana.

5.1 Pilaantuneen maaperän puhdista-
minen ja luvat
Pilaantuneen maaperän puhdistamisella tarkoite-
taan sekä pilaantuneen maa-aineksen poistamista 
ja viemistä muualle käsiteltäväksi että pilaantu-
neen maa-aineksen käsittelyä pilaantuneella alu-
eella. Käsittely on toimintaa, jonka tarkoituksena 
on maa-aineksen vaarattomaksi tekeminen tai sen 
lopullinen sijoittaminen.

Maaperän puhdistamisvastuu perustuu maaperän 
pilaamiskieltoon (YSL 16§). Se, jonka toiminnas-
ta on aiheutunut maaperän pilaantumista, on vel-
vollinen puhdistamaan alueen siihen tilaan, ettei 
se aiheuta terveyshaittaa tai haittaa ympäristölle. 
Toissijainen puhdistamisvelvollisuus on alueen 
haltijalla, mikäli haltija on ollut tietoinen tai olisi 
pitänyt olla tietoinen pilaantumisesta tai pilaantu-

minen on tapahtunut haltijan suostumuksella, eikä 
aiheuttajaa tavoiteta tai saada täyttämään velvolli-
suuttaan. Alueen haltijan on puhdistettava maaperä 
siltä osin kuin se ei ole ilmeisen kohtuutonta ja siltä 
osin, kun haltijaa ei voida velvoittaa puhdistuk-
seen, tulee kunnan selvittää puhdistamistarve ja 
suoritettava puhdistus (YSL 133§).

Pilaantuneen maaperän puhdistustarpeen arvioin-
nissa on otettava huomioon pilaantuneen alueen ja 
sen ympäristön nykyinen tai tuleva käyttö, sekä 
pilaantumisesta mahdollisesti aiheutuva vaara tai 
haitta terveydelle tai ympäristölle (YSL 136§). 
Puhdistamisesta ei saa aiheutua muuta pilaantu-
mista.

Pilaantuneiden maa-ainesten käsittelyyn on oltava 
ympäristölupa. Lupa on tarpeen riippumatta siitä, 
tapahtuuko käsittely pilaantuneella maa-alueella 
vai erillisessä jätteenkäsittelylaitoksessa. Pilaantu-
neen maa-aineksen puhdistamiseen lupapäätöksen 
antaa aluehallintovirasto. Kunnostamiseen velvol-
linen tekee AVI:lle lupahakemuksen, jossa esite-
tään kunnostuksen yleissuunnitelma. Hakemus jä-
tetään usein tilanteessa, jossa pilaantumisen laatua 
ja laajuutta on jo selvitetty.

5 Luvat öljyntorjunnan jälkeen



Alusöljyvahingon torjuntaan liittyvät lait ja luvat 1918

5.2 Ilmoitusmenettely pilaantuneen 
maaperän puhdistamisessa
Maaperän ja pohjaveden puhdistamiseen pilaantu-
neella alueella voidaan ryhtyä tekemällä siitä ilmoi-
tus valtion valvontaviranomaiselle, jos puhdistus ei 
ympäristösuojelulain luvun 4 nojalla edellytä ym-
päristölupaa (527/2014, 136§). Tämä on mahdollis-
ta, mikäli 
1. pilaantuneen alueen laajuus ja pilaantumisen 

aste on selvitetty riittävästi
2. puhdistamisessa noudatetaan hyväksyttävää, 

yleisesti käytössä olevaa puhdistusmenetelmää
3. toiminnasta ei aiheudu muuta ympäristön pi-

laantumista.

Ilmoitus tehdään ELY -keskukselle, joka tekee sen 
johdosta päätöksen, ellei toimivaltaa ole siirretty 
kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ilmoi-
tuksen voi tehdä vapaamuotoisesti, kunhan siinä 
esittää ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) vaa-
timat tiedot (YSA 24–25§):
1. ilmoittajan yksilöinti ja yhteystiedot
2. toiminnan sijainti
3. työn, toimenpiteen tai tapahtuman laatu, kesto 

ja laajuus
4. arvioidut tiedot päästöistä
5. suunnitellut ympäristönsuojelutoimet
6. toiminnan vaikutukset ympäristöön
7. tiedot toimintaa koskevista luvista sekä viran-

omaisten antamista lausunnoista.

Lisäksi pilaantuneen maaperän puhdistamista kos-
kevaan ilmoitukseen on liitettävä:
1. tunniste- ja sijaintitiedot kiinteistöstä, jota 

puhdistaminen koskee
2. tiedot kiinteistön ja sen lähialueen nykyises-

tä ja suunnitellusta käyttötarkoituksesta sekä 
kiinteistön naapureista

3. kuvaus alueen maaperä-, pohja- ja pintavesi-
olosuhteista sekä pinta- ja pohjaveden käytöstä

4. tiedot alueen toimintahistoriasta sekä pilaan-
tumisen aiheuttaneista aineista ja tapahtumista

5. tutkimustulokset ja niihin perustuva arvio 
maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuudesta 
ja puhdistustarpeesta

6. puhdistamisen tavoitteet
7. selvitys käytettävästä puhdistusmenetelmäs-

tä, puhdistamisen ympäristövaikutuksista ja 
ympäristöhaittojen ehkäisystä, puhdistamisen 
yhteydessä kaivetun maa-aineksen hyödyntä-
misestä kaivualueella, jätteiden käsittelystä, 
puhdistustyön suorittamisesta, aikataulusta 
sekä työn valvonnasta ja tarkkailusta

8. kartta ja asemapiirros, joihin on merkitty asian 
käsittelyn kannalta merkitykselliset kohteet.

Ilmoitus tulee tehdä hyvissä ajoin, viimeistään 45 
vuorokautta ennen puhdistamisen kannalta olen-
naisen työvaiheen aloittamista. Olennaisuuden 
arvioinnin kannalta keskeistä on se, voidaanko 
tilannetta enää palauttaa entiselleen. Lupaviran-
omaiselle voi esittää käsittelyn kiireellisyyttä kos-
kevan perustellun pyynnön.
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6.1 Ympäristölupaviranomaiset

Valtion ympäristölupaviranomaisia ovat alue-
hallintovirastot (YSL 21§). Kunnassa ympäris-
tönsuojeluviranomaisena toimii kunnan ympä-
ristönsuojeluviranomainen (YSL 22§). Valtion 
ympäristölupaviranomainen ratkaisee lupahake-
muksen (YSL 34§), jos
1. toiminnalla saattaa olla merkittäviä ympäris-

tövaikutuksia tai asian ratkaiseminen valtion 
ympäristölupaviranomaisessa muuton on pe-
rusteltua toiminnan laatu tai luonne huomi-
oon ottaen

2. muun kuin kohdassa 1 tarkoitetun toiminnan 
ympäristövaikutukset saattavat kohdistua 
huomattavassa määrin sijaintikuntaa laajem-
malle alueelle

3. toiminta edellyttää ympäristöluvan lisäksi 
lupaa vesilain 3 luvun nojalla tai vesilaissa 
säädetyn muun kuin purkujohtoa koskevan tai 
ympäristösuojelulain lain 68§ ja 69§ tarkoite-
tun käyttöoikeuden perustamista ja lupahake-
mukset on 47§ mukaan käsiteltävä yhteiskä-
sittelyssä

4. lupa on tarpeen ympäristösuojelulain 27§ 2 
momentin 1 kohdan perusteella. 

Lisäksi valtion ympäristölupaviranomainen rat-
kaisee lupahakemuksen, mikäli toiminta sijaitsee 
usean ympäristösuojeluviranomaisen toimialu-
eella, kyse on sotilaskäyttöön tarkoitetusta toi-
minnasta tai lupa-asian yhteydessä ratkaistaan 
ympäristösuojelulain 136§ tarkoitettu maaperän 
tai pohjaveden puhdistamista koskeva asia (eikä 
toimivaltaa mainitun pykälän mukaisissa asi-
oissa ole siirretty kunnan ympäristösuojeluvi-
ranomaiselle). Kunnan ympäristönsuojeluviran-
omainen ratkaisee muut, kuin edellä lueteltuihin 
asiakokonaisuuksiin liittyvät lupahakemukset 
(YSL 34§). 

Jos samalla toiminta-alueella sijaitsevien toiminto-
jen lupa-asian ratkaisu kuuluu osaksi valtion ympä-
ristölupaviranomaisen ja osaksi kunnan ympäristö-
suojeluviranomaisen toimivaltaan ja toimintoihin 
on haettava lupaa siten, kuin ympäristösuojelulain 
41§ säädetään, lupa-asian ratkaisee valtion ympä-
ristölupaviranomainen.

6.2 Ympäristöluvan hakeminen
Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaa toi-
mintaa varten on oltava ympäristölupa (YSL 27§). 
Asetuksella säädetään tietyistä luvanvaraisista toi-
minnoista. Näiden lisäksi ympäristölupa on oltava 
toimintaan, josta saattaa aiheutua vesistön pilaan-
tumista. Näitä ovat jätevesien johtaminen, joka 
saattaa aiheuttaa uoman tai altaan pilaantumista ja 
toiminta, josta saattaa aiheutua kohtuutonta rasi-
tusta naapureille. Lisäksi jätteen laitos- tai ammat-
timainen hyödyntäminen tai käsittely, sekä öljyn ja 
kaasun hankintaan liittyvä toiminta vaatii ympä-
ristöluvan. Luvan saaneen toiminnan olennaiseen 
muuttamiseen on myös oltava lupa, mikäli se lisää 
toiminnan ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia 
(YSL 29§).

Jos samalla alueella sijaitsevalla usealla luvanva-
raisella toiminnalla on sellainen toiminnallinen 
yhteys, että niiden ympäristövaikutuksia tai jäte-
huoltoa on tarpeen tarkastella yhdessä, on toimin-
toihin haettava lupaa samanaikaisesti joko yhdellä 
hakemuksella tai erikseen. Lupaa voidaan kuiten-
kin hakea erikseen, mikäli hakemuksen johdosta ei 
ole tarpeen muuttaa muiden toimintojen lupia (YSL 
41§). Ympäristölupaviranomainen myöntää luvan, 
mikäli kyseinen toiminta täyttää ympäristönsuo-
jelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen 
asetusten vaatimukset. 

Ympäristöluvan mukaista toimintaa ei saa sijoittaa 
asemakaavan vastaisesti (YSL 12§). Ympäristön pi-

6 Ympäristölupa
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laantumisen vaaraa aiheuttava toiminta on mahdolli-
suuksien mukaan sijoitettava siten, ettei toiminnasta 
aiheudu pilaantumista tai sen vaaraa ja että pilaantu-
mista voidaan ehkäistä. Sijoituspaikkaa arvioitaessa 
onkin otettava huomioon toiminnan luonne, pilaan-
tumisen todennäköisyys ja onnettomuusriski, alu-
een käyttötarkoitus ja kaavamääräykset sekä muut 
mahdolliset sijoituspaikat alueella (YSL 11§).

6.3 Lupahakemuksen sisältö ja lupa-
määräykset
Ympäristölupahakemuksessa on oltava ympäris-
tösuojeluasetuksen (713/2014) mukaan seuraavat 
asiat:
1. hakijan yksilöinti- ja yhteystiedot sekä laitok-

sen nimi, toimiala ja sijaintipaikka
2. tiedot kiinteistöstä ja sillä sijaitsevista laitok-

sista ja toiminnasta sekä näiden haltijoista
3. yleiskuvaus toiminnasta sekä yleisölle tarkoi-

tettu tiivistelmä lupahakemuksessa esitetyistä 
tiedoista

4. lupaharkinnan kannalta tarpeelliset tiedot toi-
minnan tuotannosta, prosesseista, laitteistois-
ta, rakenteista ja niiden sijainnista

5. tiedot toiminnan sijaintipaikasta ja sen ympä-
ristöolosuhteista

6. tiedot toiminnan päästöjen laadusta ja määräs-
tä veteen, ilmaan ja maaperään sekä toiminnan 
aiheuttamasta melusta ja tärinästä

7. tiedot syntyvistä jätteistä ja jätelain 5§ tarkoi-
tetuista sivutuotteista sekä niiden ominaisuuk-
sista ja määrästä

8. arvio toiminnan vaikutuksista ympäristöön
9. toiminnan suunniteltu aloitusajankohta
10. selvitys toiminnan sijaintipaikan rajanaapu-

reista sekä muista asianosaisista, joita toiminta 
ja sen vaikutukset erityisesti saattavat koskea.

Lisäksi lupahakemusta on tarpeen vaatiessa täy-
dennettävä dokumentein ja asiantuntijalausunnoin. 
Näin on toimittava erityisesti, jos toiminnasta ai-
heutuu päästöjä vesistöön, jos toiminta on jätteiden 

käsittelyä tai hyödyntämistä tai jos kyse on toimin-
nasta, joka sijoitetaan tärkeälle pohjavesialueelle. 
Lisätietoja lupahakemuksen täyttämisestä ja sisäl-
löstä on saatavissa ympäristöhallinnon ohjeesta 
ympäristölupahakemuksen laatimiseen. 

Ympäristöluvassa annetaan tarpeelliset määrä-
ykset pilaantumisen ehkäisemiseksi. Määräykset 
koskevat muun muassa päästöjä, jätteitä, toimintaa 
häiriö- ja muissa poikkeustilanteissa, toiminnan lo-
pettamisen jälkeisiä toimia sekä muita toimia, joil-
la ehkäistään, vähennetään tai selvitetään pilaan-
tumista, pilaantumisen vaaraa tai pilaantumisesta 
aiheutuvia vahinkoja. Ympäristöluvassa annetaan 
tarpeelliset määräykset myös jätteistä ja jätehuol-
losta. Jätteen laitos- tai ammattimaista hyödyntä-
mistä tai käsittelyä koskeva lupa voidaan rajoittaa 
koskemaan vain tietynlaisen jätteen hyödyntämistä 
tai käsittelyä. Luvassa voidaan myös asettaa etusi-
jalle joltakin tietyltä alueelta peräisin olevan jätteen 
käsittely (YSL 58§).

6.4 Luvan voimassaolo
Ympäristölupa voi lain mukaan olla toistaiseksi 
voimassaoleva tai määräaikainen. Ympäristölupa 
voi olla määräaikainen toiminnanharjoittajan ha-
kemuksesta tai jos siihen on toiminnan erityisiin 
ominaisuuksiin, siinä käytetyn tekniikan tai käy-
tettyjen menetelmien uutuuteen tai toiminnan hai-
tallisten vaikutusten arvioinnin vaikeuteen liittyvä 
painava syy. Määräaikainen ympäristölupa rauke-
aa määräajan päättyessä, jollei lupapäätöksessä ole 
toisin määrätty. Lisäksi maa-aineslain 10§ mää-
rittää ympäristösuojelulain 47§ määritellyn maa-
ainesluvan aina määräaikaiseksi. 

Luvan myöntänyt viranomainen voi tietyin edel-
lytyksin päättää luvan raukeamisesta (YSL 88§). 
Lupa voi raueta toiminnanharjoittajan ilmoittaessa 
toiminnan päättymisestä tai toiminnan ollessa kes-
keytyneenä yhtäjaksoisesti vähintään viisi vuotta. 
Lisäksi lupa raukeaa, jos toimintaa tai sen aloitta-
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misen kannalta oleellisia toimia ei ole aloitettu vii-
den vuoden kuluessa luvan tultua lainvoimaiseksi 
(tai lupapäätöksessä määrätyn tätä pidemmän ajan 
kuluessa). Lupa raukeaa myös, mikäli hakemusta 
luvan tarkistamiseksi ei ole tehty ympäristönsuoje-
lulain 80§ 3. momentin mukaisesti.

Toiminnanharjoittaja voi hakea ympäristöluvan 
muuttamista (YSL 89§), mikä tapahtuu ympä-
ristönsuojelulain 39§ määrätyllä tavalla. Lisäksi 
lupaviranomaisen on valvontaviranomaisen, asi-
anomaisen yleistä etua valvovan viranomaisen, 
haitankärsijän taikka ympäristösuojelulaissa 186§ 
tarkoitetun rekisteröidyn yhdistyksen tai säätiön 
aloitteesta muutettava lupaa, mikäli toiminnasta 
aiheutuva pilaantuminen tai sen vaara poikkeaa 
olennaisesti ennalta arvioidusta. Lupaa on myös 
muutettava, mikäli toiminnasta aiheutuu ympäris-
tönsuojelulaissa kielletty seuraus, parhaan käyttö-
kelpoisen tekniikan kehittymisen vuoksi päästöjä 
voidaan olennaisesti vähentää ilman kohtuuttomia 
kustannuksia tai toiminnan ulkopuoliset olosuh-
teet ovat luvan myöntämisen jälkeen olennaisesti 
muuttuneet. Pitkäkestoisessa operaatiossa myös 
lainsäädäntö voi ehtiä muuttumaan, jolla voi olla 
vaikutusta myös lupakäytänteisiin tai niiden sisäl-
töön. Mikäli luvan muuttaminen tapahtuu muun 
kuin toiminnanharjoittajan aloitteesta, tulee lupa-
viranomaisen ennen asian ratkaisemista kuultava 
toiminnanharjoittajaa ja esitettävä tälle tarvittaessa 
yksilöity pyyntö toimittaa luvan muuttamisen pe-
rusteen ja tarpeen arvioimiseksi tarpeelliset selvi-
tykset. Lupa voidaan myös valvontaviranomaisen 
toimesta peruuttaa, mikäli hakija on antanut vir-
heellisiä tietoja, lupamääräyksiä on kirjallisesta 
huomautuksesta huolimatta toistuvasti rikottu tai 
toiminnan jatkamisen edellytyksiä ei saada täyte-
tyksi lupaa muuttamalla.

Luvanvaraisen toiminnan päätyttyä toimintaa har-
joittanut vastaa edelleen lupamääräysten tai valtio-
neuvoston asetuksen mukaisista toimista pilaan-

tumisen ehkäisemiseksi, toiminnan vaikutusten 
selvittämisestä ja tarkkailusta. Mikäli toiminnan-
harjoittajaa ei enää ole tai häntä ei enää tavoiteta 
ja lopetetun toiminnan ympäristövaikutusten val-
vomiseksi on tarpeen tarkkailla ympäristöä, vastaa 
tarkkailusta toiminta-alueen haltija (YSL 94§).

6.5 Luvanvaraisen toiminnan aloittami-
nen ja muutoksenhaku
Luvanvaraista toimintaa ei saa aloittaa ennen kuin 
lupapäätös on lainvoimainen (YSL 198§). Lupavi-
ranomainen voi perustellusta syystä hakijan pyyn-
nöstä määrätä, että toiminta voidaan muutoksen-
hausta huolimatta aloittaa lupapäätöstä noudattaen 
(YSL 199§). Tällainen tilanne tulee vastaan esi-
merkiksi öljyntorjuntaoperaatiossa, jolloin toimin-
nan luonteen huomioon ottamisen mahdollisuus 
välittömään täytäntöönpanoon on luonteva ja pe-
rusteltu. Myös vesilupien kohdalla voidaan toimia 
vastaavasti: Vaasan hallinto-oikeus voi vesilain 
(587/2011, 15 luku, 7§) perusteella hakijan pyyn-
nöstä määrätä, että toiminta voidaan käynnistää jo 
ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Ellei 
erillistä päätöstä välittömästä toiminnasta kuiten-
kaan saada, tulee ympäristöluvanvaraiseen toimin-
taan ryhtyä vasta luvan saatua lainvoiman.

Valituskelpoisia päätöksiä ovat muun muassa vi-
ranomaisten lupahakemusten ja ilmoitusten nojalla 
tekemät myönteiset tai osin tai kokonaan hylkäävät 
ratkaisut sekä ratkaisut, joilla hakemus tai ilmoi-
tus on jätetty tutkimatta.  Sekä valtion että kunnan 
viranomaiset voivat hakea muutosta asianosaisina, 
maa-alueen omistajina tai haltijoina, hankkeen to-
teuttajina tai luvan haltijoina. Muutosta haetaan 
valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kuten hal-
lintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Vali-
tuskirjelmä toimitetaan päätöksen tehneelle viran-
omaiselle ja Vaasan hallinto-oikeuden päätökseen 
haetaan muutosta korkeimmalta hallinto-oikeu-
delta. Määräys puhdistamisen aloittamisesta tulee 
ELY-keskukselta.
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Vaikkei ympäristönsuojelulain lupamenettelyä 
sovelleta alkuvaiheen öljyntorjunnassa, on tär-
keää tehdä ilmoitus pilaantumisen vaarasta (YSL 
134§). Ilmoitukset kirjataan Pronto-järjestelmään 
(ks. manuaalin osio 6), josta torjuntaviranomaiset 
voivat saada tietoja. Yleensä torjuntaviranomai-
nen ilmoittaa vahingosta ELY-keskuksen torjun-
nasta vastaavalle henkilölle (puhelinsoitto tai 
sähköposti). Jos kyseessä on pilaantuneen maan 
puhdistaminen, ilmoituksesta vastaa puhdistuk-
sesta vastaava, ei torjuntaviranomainen.

Jätelakia ja sen ympäristönsuojelulaissa olevia 
menettelysäännöksiä sovelletaan jäteasetuksen 
mukaan öljyntorjunnan kiireellisten toimien jäl-
keen. Jätteiden käsittely öljyvahinkojen torjun-
nassa toteutetaan kuitenkin usein jo olemassa 
olevan jätehuollon avulla ja olemassa olevissa lai-
toksissa. Näin ollen täysimittaisia lupamenettely-
jä ei välttämättä tarvita, vaan öljyvahinkojätteen 
käsittelyä varten voidaan hakea muutosta vanhaan 
lupaan tai soveltaa poikkeustilanteita koskevaa il-
moitusmenettelyä, mikä nopeutensa vuoksi onkin 
todennäköisempää.

Poikkeuksellisia tilanteita koskeva ilmoitusme-
nettely antaa mahdollisuuden poiketa jäte- ja ym-
päristönsuojelulainsäädännön vaatimuksista kii-
reellisissä, ennalta arvaamattomissa tapauksissa. 
Esimerkiksi öljyvahinkojätteen käsittelyyn riittä-
nee vain ilmoitus poikkeuksellisesta jätteestä tai 
jätemäärästä. Poikkeustilanteissa on myös mah-
dollista aloittaa toiminta heti ilmoituksen teon 
jälkeen, ilman että täytyy odottaa viranomaisten 
päätöstä. 

Ilmoitusmenettelyllä öljyvahinkojen torjuntaan 
saadaan tarvittavaa joustavuutta ja nopeutta. 
Mahdollinen ennallistaminen tai muu puhdista-
minen, jota ei lasketa öljyvahinkojen torjunnaksi, 

vaatii kuitenkin tavallisia ympäristölupa- ja -il-
moitusmenettelyjä.

7 Yhteenveto
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