
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA
Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2015

Valtioneuvoston asetus

47/2015

ympäristövahinkovakuutuksesta

Annettu Helsingissä 22 päivänä tammikuuta 2015

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään ympäristövahinkovakuutuksesta annetun
lain (81/1998) 2 §:n, 3 §:n 1 momentin ja 15 §:n 3 momentin nojalla, sellaisina kuin niistä ovat
3 §:n 1 momentti laissa 1588/2009 ja 15 §:n 3 momentti laissa 937/2001:

1 §

Vakuuttamisvelvollinen toiminta

Ympäristövahinkovakuutuksesta annetun
lain (81/1998) 2 §:ssä tarkoitetun ympäristö-
vahinkovakuutuksen on velvollinen ottamaan
sellainen yksityisoikeudellinen yhteisö, joka
harjoittaa:

1) ympäristönsuojelulaissa (527/2014) tar-
koitettua ympäristöluvanvaraista toimintaa,
jota koskevan lupahakemuksen ratkaisee ym-
päristönsuojelulain 34 §:n mukaan valtion
ympäristölupaviranomainen; tai

2) vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden
käsittelyn turvallisuudesta (390/2005) anne-
tun lain 23 §:n mukaan luvanvaraista toimin-
taa.

Vakuuttamisvelvollisuus ei koske toimin-
taa, jonka tarkoituksena on:

1) öljytuotteiden varastointi tai jakelu
taikka voiteluaineiden valmistus;

2) pilaantuneen alueen puhdistaminen; tai
3) jätteen hyödyntäminen, ellei toiminta

muusta syystä edellytä 1 momentissa tarkoi-
tettua lupaa.

2 §

Vakuuttamisvelvollisuuden alkamisaika

Vakuutus on otettava kolmen kuukauden
kuluessa siitä, kun 1 §:ssä tarkoitettu yhteisö
aloittaa toimintansa.

3 §

Valvonta

Jos elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kus havaitsee, että vakuuttamisvelvollisella
yhteisöllä ei ole vakuutusta, sen on kehotet-
tava yhteisöä hankkimaan vakuutus sekä il-
moitettava vakuutuksen puuttumisesta Ympä-
ristövakuutuskeskukselle.

Vakuutuksenantajan on toimitettava tieto
vakuutuksen päättymisestä elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskukselle.

4 §

Korvauksen enimmäismäärä

Ympäristövahinkovakuutuksesta annetun
lain 15 §:ssä tarkoitettu korvauksen enim-
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mäismäärä on yhden vakuutustapahtuman
osalta enintään 6 miljoonaa euroa sekä kah-
desta tai useammasta saman vakuutuskauden
aikana ilmoitetusta vakuutustapahtumasta
maksettavan korvauksen osalta yhteensä
enintään 10 miljoonaa euroa.

5 §

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä hel-
mikuuta 2015 kuitenkin siten, että 4 §:ssä
tarkoitettu korvauksen enimmäismäärä kah-
desta tai useammasta saman vakuutuskauden
aikana ilmoitetusta vakuutustapahtumasta
maksettavan korvauksen osalta tulee voimaan
1 päivänä tammikuuta 2016.

Tällä asetuksella kumotaan asetus ympä-
ristövahinkovakuutuksesta (717/1998).

Sellaiset ennen tämän asetuksen voimaan-
tuloa toimintansa aloittaneet tämän asetuksen
mukaan vakuuttamisvelvolliset yksityisoi-
keudelliset yhteisöt, jotka eivät ole olleet va-
kuuttamisvelvollisia kumotun asetuksen mu-
kaan, ovat velvollisia ottamaan ympäristöva-
hinkovakuutuksen viimeistään 31 päivänä
joulukuuta 2015.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa har-
joitetusta toiminnasta johtuneen vahingon
korvaamiseen sovelletaan ympäristövahinko-
vakuutuksesta annetun lain (81/1998) 15 §:n
1 momentissa tarkoitettuja korvauksen enim-
mäismääriä, vaikka vahinko ilmenisi vasta
tämän asetuksen voimaantulon jälkeen.

Helsingissä 22 päivänä tammikuuta 2015

Ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen

Hallitussihteeri Mari-Linda Harju-Oksanen
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