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2 luku: Ympäristöoikeuden sääntelytasot, läpäisevyys ja sektorit 
 
2.1 Sääntelytasot 
 
2.1.1 Yleistä sääntelytasoista 
 

Ympäristöoikeus voidaan jakaa viiteen sääntelytasoon:  

1. kansainväliseen oikeuteen perustuva sääntely,  

2. EU-oikeuteen perustuva sääntely,  

3. valtioiden lainsäädäntö ja muu sääntely, 

4. kuntien ja maakuntien/aluehallinnon tuottama sääntely ja  

5. erilaisten ympäristöön vaikuttavien toimijoiden, esim. yritysten, yksin tai yhdessä muiden 
toimijoiden, esim. teollisuusalan- tai luonnonsuojelujärjestöjen, kanssa tuottama 
itsesääntely (yhteisöjen itsesääntely). 

- Sääntelyn sitovuus ja kohde eri tasoilla vaihtelee 
- Eri tasoilla tuotetaan myös tarkoituksella muodollisesti sitomatonta aineistoa, jolla 

kuitenkin saattaa olla ns. pehmeänä oikeutena (soft law:na) tosiasiallista merkitystä 
ympäristöoikeudellisessa päätöksenteossa 

o Yksinään ne eivät voi olla oikeudellisen päätöksen perustana 
o Esimerkkejä ovat erilaisia sopimusten ja säädösten tulkintaohjeita, strategioita ja 

standardeja 

Soft law:n käyttö kansallisessa ympäristöoikeudessa ja siitä tunnistettavat ominaispiirteet: 

1. soft law on muodollisesti ei-velvoittavaa, pääsääntöisesti kirjallisessa muodossa esiintyvää, 
tietoisesti tuotettua, asetettua oikeutta, 

2. soft law saa hyväksyttävyytensä ja/tai soveltamiskäytännöissä vakiintuneen tehokkuutensa 
perusteella normatiivista merkitystä oikeudellisen ratkaisun perusteena, 

3. soft law on joko heikosti velvoittava tai sallittu oikeuslähde, 
4. soft law ei voi olla oikeudellisen ratkaisun yksinomainen peruste, 
5. soft law voi toimia ratkaisun normi- ja tai/tai faktapremissin muodostamisessa 

käytettävänä oikeuslähteenä, 
6. soft law:n käytössä oikeuslähteenä korostuu ratkaistavan tapauksen erityispiirteet 

huomioonottava tapauskohtainen sisällöllinen hyväksyttävyysarviointi, 



7. jos soft law:ta käytetään oikeudellisen ratkaisun perusteena, ratkaisun perusteluissa on 
yksilöiden viitattava käytettyyn aineistoon. 
 

- Esimerkkinä pehmeästä oikeudesta voidaan kansainvälisellä tasolla mainita YK:n 13.9.2007 
hyväksymä alkuperäiskansajulistus 

o Sen kantavana ajatuksena on, että alkuperäiskansojen oikeuksia tulee toimeenpanna 
ja kehittää kyseessä olevien kansojen kanssa yhteistyössä ja neuvotellen 

- EU:n tasolla esimerkki pehmeän oikeuden välineestä on metsästrategia 
- Kansallisella tasolla esim. Tapion Hyvän metsänhoidon suosituksilla on merkitystä 

pehmeänä oikeutena haettaessa käytännön metsätaloudessa sisältöä metsälain joustaville 
säännöksille 
 

- Eri sääntelytasoilla on omat normihierarkiansa 
o Ylemmän tasoinen säädös, esim. laki, valtuuttaa antamaan alemman tasoisia 

säädöksiä, kuten asetuksia, ja ohjaa niiden tulkintaa 
- Kansainvälisessä oikeudessa puitesopimukset muodostavat yleensä ylemmän tason 

o Esim. näiden sopimusten valtuuttamin päätöksin pöytäkirjoilla pannaan sopimukset 
tarkemmin täytäntöön 

- Sääntelytason tarkastelulla on myös yhteys käytössä olevaan oikeuslähdeoppiin 
ratkaisutoiminnassa 
 

2.1.2 Kansainvälinen ympäristöoikeus – valtioiden välinen sääntelytaso 

- Ihmisten aiheuttamat ympäristön haitalliset muutokset ovat globalisoituneet 
o Esim. ilmastonmuutosta ja luonnon monimuotoisuuden vähentymistä ei voida hillitä 

vain yksittäisten valtioiden toimin 
- Valtioiden välillä on tarpeen solmia kansainvälisiä sopimuksia, joilla pyritään suojelemaan 

ympäristöä valtioiden rajat ylittävästi, jopa globaalisti 
o Esim. biodiversiteettisopimus (SopS 78/1994, voimaan kansainvälisesti 1993) ja 

ilmastosopimus (SopS 61/1994, voimaan kansainvälisesti 1994), jotka hyväksyttiin 
YK:n ympäristö- ja kehityskonferenssissa Rio de Janeirossa vuonna 1992 

o Ilmastosopimusta täsmentää Kioton pöytäkirja (SopS 13/2005), joka hyväksyttiin 
1997 ja astuin voimaan 2005 

o Ilmastonmuutokseen liittyvä Pariisin sopimus (SopS 76/2016) hyväksyttiin 2015 ja 
astuin voimaan 11/2016 

▪ Kaikki yllä mainitut sopimukset ja pöytäkirja ovat Suomessa voimassa olevaa 
oikeutta 

- Kansainvälisessä oikeudessa sitovia sopimuksia täydennetään niiden valtuutussäännösten 
avulla annetuilla pöytäkirjoilla 

- Sopimusten keskinäistä hierarkiaa on pyritty järjestämään kansainvälisessä oikeudessa osin 
itse sopimuksissa, osin yleisin lainvalintasäännöin 



- EU:ssa perussopimukset ovat myös kansainvälisiä sopimuksia, jotka muodostavat EU:n 
primäärioikeuden tason ja antavat EU:lle toimivallan antaa asetuksia, direktiivejä ja 
päätöksiä (sekundäärioikeus) 

o Perussopimuksista siis johdetaan EU:n toimivalta 
o EU-oikeuden normihierarkiassa unionin tekemät kansainväliset sopimukset 

sijoittuvat primäärioikeuden ja sekundäärioikeuden välimaastoon 
o EU:n toimielinten on noudatettava kansainvälisiä sopimuksia, joissa EU on 

sopimusosapuolena 
 

Eräät keskeiset Suomea koskevat monenväliset ympäristösopimukset ja niihin liittyvät pöytäkirjat 
(lista ei ole tyhjentävä): 

- Ilmastonmuutos 
o YK:n ilmastonmuutosta koskeva puitesopimus, 1992 (SopS 61/1994) 
o Kioton pöytäkirja, 1997 (SopS 12/2005 ja SopS 13/2005) 

- Jätehuolto 
o Vaarallisten jätteiden maan rajan ylittävien riitojen ja käsittelyn valvontaa koskeva 

Baselin yleissopimus, 1989 (SopS 44/1992) ja SopS 45/1992) 
o Baselin vastuu- ja vahingonkorvauspöytäkirja, 1999 (Suomi ei ole vielä hyväksynyt, ei 

vielä kansainvälisesti voimassa) 
- Kemikaalien käyttö 

o Rotterdamin yleissopimus kansainvälisen kaupan kohteina olevia tiettyjä vaarallisia 
kemikaaleja ja torjunta-aineita koskevasta ilmoitetun ennakkosuostumuksen 
menettelystä (PIC-sopimus), 1998 (SopS 107/2004 ja SopS 108/2004) 

o Tukholman yleissopimus pysyvistä orgaanisista yhdisteistä (POPs-sopimus), 2001 
(SopS 34/2004) 

o Minamatan elohopeasopimus (allekirjoitettu 10/2013, arvioitu voimaantulo v. 2018) 
- Luonnon ja sen monimuotoisuuden suojelu 

o Biologista monimuotoisuutta koskeva yleissopimus (biodiversiteettisopimus), 1992 
(SopS 78/1994) 

▪ Nagoyan pöytäkirja geenivarjoen saatavuudesta ja hyötyjen 
oikeudenmukaisesta ja tasapuolisesta jaosta, 2010 (SopS 46/2016), voimaan 
1.9.2016 Suomessa 

▪ Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirja, 2000 (SopS 130/2004) 
▪ Nagoyan-Kuala Lumpurin lisäpöytäkirja korjaamisvastuusta Cartagenan 

bioturvallisuuspöytäkirjaan, 2010 ((2013/86/EU) Suomi tallettanut 
hyväksymisasiakirjan 2014, ei vielä kansainvälisesti voimassa) 

o Vesilintujen elinympäristönä kansainvälisesti merkittäviä vesiperäisiä maita koskeva 
yleissopimus (Ramsarin kosteikkosopimus), 1971 (SopS 3/1976 ja SopS 4/1976) 

o Villieläimistön ja –kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskeva 
yleissopimus (CITES-sopimus), 1973 (SopS 44/1976 ja SopS 45/1976) 



o Yleissopimus muuttavien luonnonvaraisten eläinten suojelemisesta (Bonnin 
sopimus), 1979 (SopS 62/1988) 

o Yleissopimus Euroopan luonnonvaraisen kasviston ja eläimistön sekä niiden 
elinympäristön suojelusta (Bernin sopimus), 1986 (SopS 29/1986) 

- Meren-, ilman-, vesien- ja ympäristönsuojelu 
o Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskeva yleissopimus (HELCOM), 

1992 (SopS 2/2000) 
o Yleissopimus väliintulosta öljysaastuntaonnettomuuksissa aavalla merellä 

(IMO/intervention), 1969 (SopS 62/1976 ja SopS 63/1976) 
o Kansainvälinen yleissopimus öljyvahinkojen torjuntavalmiudesta, torjumisesta ja 

torjuntayhteistyöstä (IMO/OPRC), 1990 (SopS 32/1995) 
o Valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskeva 

yleissopimus, 1979 (SopS 15/1983) 
o Maasta toiseen ulottuvien vesistöjen ja kansainvälisten järvien suojelua ja käyttöä 

koskeva yleissopimus (ECE:n rajavesisopimus), 1992 (SopS 71/1996) 
▪ Vesivaroja ja terveyttä koskeva pöytäkirja, 1999 (SopS 82/2005 ja SopS 

83/2005) 
o Pohjoismainen ympäristönsuojelusopimus, 1974 (SopS 74/1976 ja SopS 75/1976) 

- Otsonikerros 
o Otsonikerroksen suojelua koskeva Wienin yleissopimus, 1985 (SopS 51/1988) 

▪ Otsonikerrosta heikentäviä aineita koskeva Montrealin pöytäkirja, 1987 
(SopS 65/1988 ja SopS 66/1988) 

o Otsonikerrosta heikentäviä aineita koskeva Montrealin pöytäkirja, 1987 (SopS 
65/1988 ja SopS 66/1988) 

- Tiedonsaanti ja osallistuminen 
o Tiedonsaantia, yleisön osallistumisoikeutta sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-

oikeutta ympäristöasioissa koskeva yleissopimus (ECE:n Århusin sopimus), 1998 
(SopS 121/2004 ja SopS 122/2004) 

▪ Pöytäkirja epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevista rekistereistä, 2003 
(SopS 58/2009) 

- Ympäristövaikutusten arivointi 
o Valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointia koskeva yleissopimus 

(ECE:n YVA-yleissopimus, Espoon sopimus), 1991 (SopS 67/1997) 
▪ Pöytäkirja strategisesta ympäristöarvioinnista (ECE:n SEA-pöytäkirja), 2003 

(SopS 69/2010) 
 

o Lisäksi Suomi on sitoutunut eräisiin kahden valtion välisiin ympäristösopimuksiin 
▪ Esim. Suomen ja Venäjän välinen rajavesistöjä koskeva sopimus (SopS 

26/1965) 
 



- Kansainvälinen ympäristöoikeus on siis lähtökohtaisesti suvereenien valtioiden välistä 
sopimuksiin perustuvaa oikeutta 

o Lähtökohtana kv-ympäristöoikeudessa on suvereenien valtioiden 
itsemääräämisoikeus 

- Monen- tai kahdenkeskiset valtiosopimukset pöytäkirjoineen muodostavat kansainvälisen 
oikeuden kovan ytimen, ns. kovan oikeuden (hard law) 

o Hard law:n ohella kansainvälisessä oikeudessa tuotetaan erilaisia periaatteita ja 
ohjeita, ns. pehmeää oikeutta (soft law) ohjaamaan valtioiden keskinäisiä suhteita 

- Nykyisin ympäristösopimuksissa tunnistetaan myös valtioiden vastuu toisiaan kohtaan ja 
vastuu ympäristöstä ihmiskunnan yhteisenä perintönä 

o Vastuu on yhteistä, mutta se voidaan jakaa esim. teollisuusmaiden ja kehitysmaiden 
välillä eri tavoin 

o Kyseessä on yhteisen mutta eriytyneen vastuun periaate 
- Suomessa kansainväliset sopimukset tulevat voimaan kaksivaiheisessa menettelyssä 

(dualistinen malli) 
o Ensin sopimus allekirjoitetaan ja sen jälkeen se erikseen ratifioidaan eli hyväksytään 

kansallisesti 
o Valtiosopimuksen ja muun kansainvälisen velvoitteen lainsäädännön alaan kuuluvat 

määräykset saatetaan voimaan lailla 
o Muilta osin kansainväliset velvoitteet saatetaan voimaan tasavallan presidentin 

antamalla asetuksella 
- Kansainvälisiin ympäristösopimuksiin voidaan viitata myös muissa kuin itse sopimukset 

toimeenpanevissa kansallisissa laeissa 
o Esim. LSL 4.1 § 
o Samalla vahvistetaan, että sopimuksella on tulkintavaikutusta kyseisen kansallisen 

lain säännöksiä sovellettaessa 
- Kansainvälinen ympäristöoikeus muokkaa myös monin tavoin kansallista 

ympäristöpolitiikkaa ja sitä toteuttavia sääntelykeinoja 
o Esim. Kioton pöytäkirjan nojalla sen osapuolet voivat täydentää kansallisia 

päästövähennystoimiaan Kioton mekanismien avulla 
▪ Näitä joustomekanismeja tai yleisemmin puhuen sääntelykeinoja on kolme: 

1. Yhteistoteutus (Joint Implementation, JI) 
- Yhteistoteutuksessa teollisuusmaa Y rahoittaa kasvihuonekaasujen 

päästöjä vähentäviä tai nieluja (yleensä metsäalaa) lisääviä hankkeita 
toisessa teollisuusmaassa X 

- Samalla teollisuusmaa Y saa siirtää käyttöönsä hakkeesta saatuja 
päästövähennysyksiköitä 

2. Puhtaan kehityksen mekanismi (Clean Development Mechanism, CDM) 
- Puhtaan kehityksen mekanismissa teollisuusmaa Y rahoittaa 

kasvihuonekaasujen päästöjä vähentäviä tai nieluja lisääviä hankkeita 



kehitysmaassa Z ja saa siirtää käyttöönsä hankkeesta saadut 
päästövähennykset 

- Hankkeiden on samalla edistettävä kestävää kehitystä kohdemaassa Z 
3. Kansainvälinen päästökauppa (International Emissions Trading, IET) 

- Kansainvälisessä päästökaupassa sallitun kasvihuonekaasujen 
päästömääränsä ylittänyt teollisuusmaa Y voi ostaa toiselta, sallitun 
päästömääränsä alittaneelta teollisuusmaalta X päästöyksiköitä 

- Siitä on erotettava Suomen ja muiden jäsenvaltioiden kesken 
toteutettu EU:n päästökauppa, joka on erikseen linkitetty direktiivillä 
Kioton pöytäkirjan mukaiseen kansainväliseen päästökauppaan 

- Pariisin sopimuksessa on uusi Kioton mekanismeja muistuttava mekanismi päästöjen 
vähentämiseen ja sen säännöt on tarkoitus sopia myöhemmin osapuolten 
kokouksessa 

 
- Valtiosopimukset, vaikka ne ovatkin lähtökohtaisesti julkisoikeutta, voivat käytännössä 

konkretisoitua yksityisten yritysten välisinä ympäristösopimuksina 
o Sellaisia ovat esim. yhteistoteutuksen ja puhtaan kehityksen mekanismien pohjalta 

hyväksyttyjä yksityisiä hankkeita koskevat sopimukset, joihin on haettu 
sopimusvaltion toimivaltaisilta viranomaisilta asianmukainen valtuus ja 
hyväksyminen 

▪ Hankkeiden hyväksyntää varten tehdään Suomessa hakemus 
ympäristöministeriölle (JI-hankkeet) tai ulkoasiainministeriölle (CDM-
hankkeet) 

- Kansainväliset valtioiden väliset investointisopimukset voivat myös luoda korvausvastuita 
kohdevaltioille, johon yksityinen taho on investoinut toisesta sopimusvaltiosta 

o Vastuu voi siis syntyä suorasta tai epäsuoraksi tulkittavasta omaisuuden 
lunastamisesta valtion ja yksityisen yrityksen välille 

▪ Aiheuttamisperiaate, PeL 20 §:n ympäristöperusoikeuden mukainen vastuu 
ympäristöstä ja kansainväliset ympäristösopimukset kuitenkin puoltavat 
tulkintaa, jonka mukaan normaalit ja yhdenvertaiset ympäristönsuojelua 
edistävät ja PeL 15 §:n omaisuuden suojan puitteissa pysyvät rajoitukset 
investoidulle toiminnalle eivät voi merkitä Suomessa kohdevaltion 
korvausvastuun syntymistä 

- Euroopan unionissa toimivalta tehdä kansainvälisiä ympäristösopimuksia on jaettu EU:n ja 
sen jäsenvaltioiden kesken 

o Molemmat voivat olla ympäristöpolitiikan alalla sopimusosapuolia ja sopimuksiin 
voidaan ottaa tästä tarvittava selvitys 

▪ Kuitenkin esim. arktista aluetta koskevissa kansainvälisissä asioissa EU:n 
mahdollista toimivaltaa on arvioitava myös muiden politiikan sektoreiden 
valossa 



▪ Myös unionin tekemät kansainväliset sopimukset ovat Suomessa ja muissa 
jäsenvaltioissa voimassa olevaa oikeutta ja niiden määräyksillä on 
kansalliseen oikeuteen nähden etusija ja tulkintavaikutus 

2.1.3 EU:n ympäristöoikeus – unionin ja jäsenvaltioiden välinen sääntelytaso 

- EU muodostaa valtioiden yhteenliittymän, jossa jäsenvaltioiden keskinäisin sopimuksin 
suvereeneille jäsenvaltioille kuuluvaa valtaa on luovutettu EU:n toimielimille 

o Perussopimukset SEU ja SEUT määrittävät käytännössä unionin toimivallan 
(primäärioikeus) antaa mm. ympäristöä koskevia asetuksia ja direktiivejä 
(sekundäärioikeus) 

▪ Vaikka SEU 47 artiklan mukaan EU on oikeushenkilö, sillä ei ole oikeutta antaa 
lainsäädäntöä tai toimia jäsenvaltioiden perussopimuksissa sille antaman 
toimivallan ulkopuolella 

- EU:n ympäristöpolitiikalla myötävaikutetaan SEUT 191 artiklan 1 kohdan tarkoittaman 
yleistoimivallan mukaisesti seuraavien tavoitteiden saavuttamiseen: 

o ympäristön laadun säilyttäminen, suojelu ja parantaminen, 
o ihmisten terveyden suojelu, 
o luonnonvarojen harkittu ja järkevä käyttö, 
o sellaisten toimenpiteiden edistäminen kansainvälisellä tasolla, joilla puututaan 

alueellisiin tai maailmanlaajuisiin ympäristöongelmiin, ja erityisesti 
ilmastonmuutoksen torjuminen 

▪ Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi noudatetaan SEUT 192 artiklan mukaisia 
menettelyitä ja lainsäätämisjärjestystä 

- Ympäristöpolitiikan tavoitteet ovat yleisiä ja antavat laajan toimivallan EU:lle esim. 
asetusten tai direktiivien antamiseen 

o Näitä tavoitteita täsmennetään yleisillä unionin ympäristöalan toimintaohjelmilla 
o Tällä hetkellä voimassa oleva seitsemäs ohjelma ulottuu vuoden 2020 loppuun, ja 

sen ensisijaisina tavoitteina on: 
1. Suojella, säilyttää ja parantaa unionin luonnonpääomaa; 
2. Muuttaa unioni resurssitehokkaaksi, vihreäksi ja kilpailukykyiseksi 

vähähiiliseksi taloudeksi; 
3. Suojella unionin kansalaisia ympäristöön liittyviltä paineilta sekä terveyteen 

ja hyvinvointiin kohdistuvilta riskeiltä; 
4. Maksimoida unionin ympäristölainsäädännöstä saatavat hyödyt 

parantamalla sen täytäntöönpanoa; 
5. Parantaa unionin ympäristöpolitiikan tieto- ja näyttöpohjaa; 
6. Turvata ympäristöön ja ilmastopolitiikkaan tehtävät investoinnit ja ottaa 

ympäristölle aiheutuvat ulkoiskustannukset huomioon; 
7. Parantaa ympäristön sisällyttämistä muuhun politiikkaan sekä politiikkojen 

johdonmukaisuutta; 
8. Parantaa unionin kaupunkien kestävyyttä; 



9. Parantaa unionin tehokkuutta kansainvälisten ympäristöön ja ilmastoon 
liittyvien haasteiden kohtaamisessa 

- Koska ympäristöpolitiikan toimivalta on jaettua toimivaltaa, jäsenvaltiot voivat itsenäisesti 
päättää yllä mainittuja tavoitteitakin koskevista lainsäädäntötoimista siihen asti, kunnes EU-
säädös on joltakin ympäristötavoitteiden osa-alueelta annettu 

- Ympäristöön vaikuttavaa sekundäärioikeutta voidaan antaa EU:ssa myös muilla 
toimivaltaperusteilla eri politiikan sektoreilta 

o Esim. yhteistä maatalouspolitiikkaa (tavoitteet SEUT 39 artiklassa) on toteutettu mm. 
ympäristötuin 

- Sekä ympäristöpolitiikka että yhteinen maatalous- ja kalastuspolitiikka kuuluvat yleisesti 
jaetun toimivallan piiriin 

o Poikkeuksena tästä on unionin yksinomainen toimivalta meren elollisten 
luonnonvarojen säilyttämiseen osana yhteistä kalastuspolitiikkaa 

▪ Lisäksi esim. Euroopan kannalta merkittävän kulttuuriperinnön säilyttämisen 
ja suojaamisen osalta EU:lla on jäsenvaltioita täydentävää toimivaltaa 

- Oikean toimivaltaperusteen valinta on tärkeää EU:n ympäristöä koskevassa 
sääntelytoiminnassa 

o Sama koskee EU:n toimivaltaa kansainvälisten sopimusten tekemisessä 
- Ympäristö on otettava huomioon, vaikka sekundäärioikeuden perussopimuksesta ilmenevä 

toimivaltaperuste ei olisikaan ympäristöpolitiikan sektorilla 
o Läpäisyperiaatteen mukaisesti ympäristönsuojelua koskevat vaatimukset on – 

erityisesti kestävän kehityksen edistämiseksi – sisällytettävä läpäisevästi EU:n 
toimivallassa olevan politiikan ja toiminnan määrittelyyn ja toteuttamiseen 

▪ Läpäisyperiaate tarkoittaa siis sitä, että EU:n ympäristöpolitiikan tavoitteet ja 
sääntelyperiaatteet on otettava huomioon myös esim. EU:n sisämarkkinoita 
ja teollisuutta koskevilla politiikan sektoreilla 

● Läpäisyperiaatetta vahvistaa Euroopan unionin perusoikeuskirjan 
(2016/C 202/02) ympäristönsuojelua koskeva 37 artikla: 
”Ympäristönsuojelun korkea taso ja ympäristön laadun parantaminen 
on sisällytettävä unionin politiikkoihin ja varmistettava kestävän 
kehityksen periaatteen mukaisesti.” 

o Läpäisyperiaatteen käyttöä EU-oikeudessa kuvastaa esim. linja-autoliikenteen 
kilpailuttamiseen ja julkisiin hankintoihin liittynyt EUTI:n tapaus C-513/99, Concordia 
Bus Finland Oy Ab (ratkaisu KHO:2003:41 annettu asiassa ennakkoratkaisupyynnön 
jälkeen) 

o Kansallisissa tuomioistuimissa läpäisyperiaate ohjaa harkintaa silloin, kun pyydetään 
ennakkoratkaisua tai sovelletaan EU-oikeutta suoraan tai tulkitaan sitä 
harmonisoivaa lainsäädäntöä 

o Periaatetta ei voi enää pitää yksinomaan ympäristöllisenä periaatteena, vaan se on 
unionin yleinen periaate 

- EU:n perusoikeuskirja sisältää myös artiklat mm. omaisuuden ja terveyden suojelusta 



o Perusoikeuskirjan 51 artiklan mukaan perusoikeuskirjan määräykset koskevat 
unionin toimielimiä, elimiä ja laitoksia toissijaisuusperiaatteen mukaisesti sekä 
jäsenvaltioita ainoastaan silloin, kun viimeksi mainitut soveltavat unionin oikeutta 

- Normihierarkisesti perusoikeuskirja sijoittuu EU:ssa primäärioikeuden tasolle 
o SEU 6(1) artiklan perusteella EU tunnustaa oikeudet, vapaudet ja periaatteet, jotka 

esitetään Euroopan unionin perusoikeuskirjassa ja jolla on sama oikeudellinen arvo 
kuin perussopimuksilla 

▪ Samalla kyseisen artiklan 3 kohta korostaa, että Ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien suojaamiseksi tehdyssä eurooppalaisessa 
yleissopimuksessa taatut ja jäsenvaltioiden yhteisestä 
valtiosääntöperinteestä johtuvat perusoikeudet ovat yleisinä periaatteina 
osa unionin oikeutta 

▪ Näin ollen perus- ja ihmisoikeudet ohjaavat myös sekundaaritason 
säädöksien, esim. ympäristödirektiivien, antamista EU:ssa ja niiden 
soveltamista EU:ssa ja jäsenvaltioissa 

- Euroopan neuvoston tehtävä ei voi olla täysin tarkkarajainen, niinpä SEUT 352 artiklaan on 
sisällytetty jäljempänä kuvattava erityistoimivalta (implied powers) 

o Tämän erityistoimivallan nojalla neuvosto voi poikkeuksellisesi ryhtyä toimenpiteisiin 
myös ilman perussopimuksesta ilmenevää yleistoimivaltaa 

▪ On korostettava, että neuvosto ei voi käyttää tätä erityistoimivaltaa, jos 
toimivaltaperusteet käyvät ilmi perussopimuksen jostakin yleistoimivallasta 

▪ Lisäksi unionin toimen on oltava tarpeen perussopimuksissa asetetun 
tavoitteen saavuttamiseksi perussopimuksissa määritellyllä politiikan alalla, 
jotta neuvosto voi antaa aiheelliset säännökset erityistoimivallan perusteella 

▪ Sekundaarioikeuden sääntely tällä erityistoimivallalla toteutetaan neuvoston 
päätöksellä yksimielisesti komission ehdotuksesta ja Euroopan parlamentin 
hyväksynnän saamisen jälkeen 

● Kun ottaa huomioon ympäristöpolitiikan tavoitteet SEUT 191 
artiklassa ja yleistoimivallan perusteet SEUT 192 artiklassa, neuvoston 
erityistoimivallalle ei voi odottaa olevan erityistä tarvetta 
ympäristöpolitiikassa 

- Ympäristöpolitiikan tavoitteiden toteuttamista ohjaa ensinnäkin se, että unionin 
ympäristöpolitiikalla pyritään suojelun korkeaan tasoon ottaen samalla huomioon 
tilanteiden erilaisuus unionin eri alueilla 

o Toiseksi unionin ympäristöpolitiikka perustuu ennalta varautumisen periaatteelle 
sekä periaatteille, joiden mukaan ennalta ehkäiseviin toimiin olisi ryhdyttävä, 
ympäristövahingot olisi torjuttava ensisijaisesti niiden lähteellä ja saastuttajan olisi 
maksettava 

- Ympäristöpolitiikkaansa valmistellessaan unioni ottaa lisäksi huomioon: 
1. saatavilla olevat tieteelliset ja tekniset tiedot, 
2. ympäristöolot unionin eri alueilla, 



3. toimien toteuttamisesta tai toteuttamatta jättämisestä mahdollisesti johtuvat edut 
ja kustannukset, 

4. unionin taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen kokonaisuutena ja unionin eri 
alueiden tasapainoisen kehityksen 

- EU:n toimivalta on etusijaperiaatteen mukaisesti ensisijaista jäsenvaltioiden toimivaltaan 
nähden 

o Tämä periaate on vahvistettu EU-tuomioistuimen oikeuskäytännössä ja sen 
tavoitteena on EU-oikeuden tehokkuus 

o Etusija ei ole kuitenkaan täysin ehdotonta suhteessa Suomen perustuslain 
suojaamiin ympäristö- ja muihin perusoikeuksiin ja Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen suojaamiin ihmisoikeuksiin 

o EU:n komissio voi sallia myös, kunhan sääntely on sopusoinnussa perussopimuksien 
kanssa, että jäsenvaltio ylläpitää tai toteuttaa ympäristötakuun mukaisesti SEUT 192 
artiklan minimiharmonisointia tiukempia suojatoimenpiteitä 

▪ Jäsenvaltio voi siis kansallisella lainsäädännöllä tiukentaa, mutta ei missään 
olosuhteissa heikentää, minimiharmonisoivan ympäristödirektiivin asettamia 
suojatoimenpiteitä, kuten raja-arvoja 

o Ympäristötakuusäännös ei kuitenkaan mahdollista tyypiltään direktiivistä täysin 
poikkeavia kansallisia suojasäännöksiä 

▪ Esim. direktiivin ympäristötukisääntelyä ei voida kansallisesti muuttaa 
ympäristötakuuseen vedoten tiukemmaksi ympäristölupasääntelyksi 

- Vilpittömän yhteistyön periaatteen mukaisesti EU ja jäsenvaltiot kunnioittavat ja avustavat 
toisiaan perussopimuksista johtuvia tehtäviä täyttäessään 

o Vilpittömän yhteistyön sisältämään lojaliteettiperiaatteeseen kuuluu, että 
jäsenvaltiot toteuttavat kaikki yleis- ja erityistoimenpiteet, jotka ovat aiheellisia EU:n 
perussopimuksista tai EU:n toimielinten säädöksistä johtuvien velvoitteiden 
täyttämisen varmistamiseksi, ja helpottavat EU:n päämäärän toteuttamista 
(aktiivinen velvoite) sekä pidättyvät kaikista toimenpiteistä, jotka ovat omiaan 
vaarantamaan perussopimuksien tavoitteiden saavuttamista (passiivinen velvoite) 

- EU:n lainsäädäntötoimia ohjaa jaetun toimivallan alueella toissijaisuus- eli 
subsidiariteettiperiaate, jonka mukaisesti unioni voi toimia aloilla, jotka eivät kuulu sen 
yksinomaiseen toimivaltaan, ainoastaan silloin, kun jäsenvaltiot eivät voi saavuttaa 
tavoitteita riittävän hyvin (tarpeellisuusvaatimus), vaan ne voidaan suunnitellun toiminnan 
laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla (tehokkuusvaatimus) 

o Tässä arvioinnissa otetaan huomioon jäsenvaltioiden mahdollisuudet saavuttaa 
tavoitteet paitsi keskushallinnon tasolla myös alueellisella ja paikallisella tasolla 
toisin sanoen myös maakunnissa ja kunnissa 

o Toissijaisuusperiaatetta sovelletaan siis mm. ympäristöpolitiikan ja yhteisen 
maatalouspolitiikan sektoreilla 

- Toinen keskeinen toimivallan käyttöä ohjaava periaate on suhteellisuusperiaate 



o Sen mukaisesti unioni voi toimia ainoastaan siinä laajuudessa kuin on tarpeen 
perussopimusten tavoitteiden saavuttamiseksi 

▪ Perussopimusten liitteenä on unionin toimielinten noudattama pöytäkirja 
(nro 2) toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta 

o Suhteellisuusperiaatteessa on kyse yleisemmin hallinto-oikeudellisesta 
periaatteesta, jolla on merkitystä myös EU:n ympäristöoikeudessa sekä EU:n 
toimielinten että jäsenvaltioiden toiminnan kannalta 

▪ Ks. EU-tuomioistuimen ratkaisu ”Tanskan pullopantteja koskevassa 
tapauksessa” 

o Myös kansallisen tuomioistuimen ja viranomaisen on huolehdittava EU:n 
ympäristöoikeuden toimeenpanossa, että lopputulos on oikeassa suhteessa 
tavoiteltavaan päämäärään nähden 

- EU:n toimielimet hyväksyvät asetuksia, direktiivejä ja päätöksiä sekä antavat suosituksia ja 
lausuntoja käyttäessään unionin toimivaltaa 

o Päätös on kaikilta osiltaan velvoittava 
▪ Jos siinä nimetään ne tahot, joille se on osoitettu, päätös velvoittaa 

ainoastaan niitä tahoja 
o Suositukset ja lausunnot eivät ole sitovia 

▪ Niitä voi luonnehtia EU:n pehmeäksi oikeudeksi 
▪ Komissio on antanut myös ympäristödirektiivien tulkintasuosituksia, joita 

esim. KHO on soft law:na hyödyntänyt ratkaisuissaan 
- Jäsenvaltioissa EU:n ympäristöpolitiikan yleisen toimeenpanon näkökulmasta tärkeimpiä 

ovat asetukset ja direktiivit 
o EU:n antama asetus sitoo suoraan sen kohteena olevia EU-alueen toimijoita 

▪ EU:n asetuksia ei siis panna jäsenvaltioissa erikseen täytäntöön, vaan asetus 
syrjäyttää ristiriitaisen kansallisen lain säännöksen 

▪ Jäsenvaltio voi antaa lähinnä teknisluontoisia EU:n asetusta täydentäviä 
lakeja ja asetuksia, joilla varmistetaan, että EU:n asetus toimeenpannaan 
toimivaltaisissa kansallisissa viranomaisissa asianmukaisesti 

o Direktiivit puolestaan velvoittavat jäsenvaltioita saavutettavaan tulokseen nähden 
▪ Jäsenvaltioiden on pantava ne kansallisesti täytäntöön (implementoitava) 

valitsemallaan muodolla ja keinolla 
- EU:n ympäristöpolitiikan toimeenpanossa direktiivit ovat tavanomaisin keino 

o Direktiiveillä on tulkintavaikutusta sovellettaessa niiden perusteella 
implementoituja kansallisia säädöksiä 

o Mikäli jäsenvaltio ei ole implementoinut direktiiviä määräajassa, saattaa direktiivi 
eräin edellytyksin tulla myös suoraan sovellettavaksi 

- EU on merkittävästi vaikuttanut eri tavoin kansalliseen ympäristölainsäädäntöön ja sen 
kehitykseen 

2.1.4 Kansallinen oikeus – valtion sääntelytaso 



- Suomen perustuslaki perusoikeuksineen muodostaa kansallisessa oikeusjärjestyksessä 
normihierarkian ylätason 

o Perustuslain säännöksille on annettava etusija, jos tuomioistuimen käsiteltävänä 
olevassa asiassa lain säännöksen soveltaminen olisi ilmeisessä ristiriidassa 
perustuslain kanssa 

▪ PeL 106 § (esim. KKO 2004:26) 
● Pykälän mukaista tilannetta voi sanoa suoraksi soveltamiseksi 
● Suora soveltaminen on joko perustuslain soveltamista lain vaietessa 

tai lain sanamuoto (tai siitä johtuva yksittäinen sovellutus) sivuuttaen 
o Ensisijaisena keinona on kuitenkin lain tulkitseminen perustuslain mukaisesti 
o Jos asetuksen tai muun lakia alemman asteisen säädöksen säännös on ristiriidassa 

perustuslain tai muun lain kanssa, sitä ei saa soveltaa tuomioistuimessa tai muussa 
viranomaisessa 

▪ PeL 107 § 
● Pykälän mukaista soveltamistilannetta voi sanoa lakia alemman 

asteiseen säännökseen kohdistuvaksi normikontrolliksi 
- Perusoikeuksien taustalla ovat kansainvälistä alkuperää olevat ihmisoikeudet 

o Suomi on liittynyt Euroopan ihmisoikeussopimukseen 
▪ Siinä suojataan mm. jokaisen oikeutta nauttia yksityis- ja perhe-elämäänsä, 

kotiinsa ja kirjeenvaihtoonsa kohdistuvaa kunnioitusta ja omaisuutta 
● Tällä perusteella EUIT on katsonut mm. liikenteen immissioiden 

haittaavan kotirauhaa 
▪ EU:n perusoikeuskirja 7 artikla: yksityis- ja perhe-elämän kunnioittaminen 

- Sekä EUIT:n ratkaisut että EU-tuomioistuimen perus- ja ihmisoikeudet huomioon ottavat 
ratkaisut voivat vaikuttaa myös kansallisten viranomaisten ja tuomioistuinten 
lainsoveltamispäätöksissä 

o EU-tuomioistuimen ratkaisuilla on merkitystä kuitenkin vain pantaessa EU-oikeutta 
kansallisesti täytäntöön 

- Kansallinen ympäristöoikeus ei olekaan syntynyt tyhjiössä, vaan sen taustalla on paitsi 
kestävän kehityksen periaate myös kansainvälinen yleisön ympäristötiedon saantia ja 
osallistumista edistävä kehitys 

o Suomen PerL 20.1 §:n mukaisesti vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, 
ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille 

▪ Tämä vastuu toteutuu ennen kaikkea tavallisten lakien kautta 
● Ketään ei voida suoraan perustuslain nojalla asettaa 

ympäristövastuuseen 
▪ Tämä perusoikeus voi kuitenkin olla tavallisen lain joustavan säännöksen 

tulkinnan tukena 
o Ympäristöperusoikeuteen kuuluu PeL 20.2 § nojalla myös se, että julkisen vallan on 

pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön sekä mahdollisuus 
vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon 



▪ Tämä säännös asettaa julkiselle vallalle erityisen velvollisuuden edistää 
ympäristönsuojelua ja kansalaisten mahdollisuuksia osallistua ympäristöä 
koskeviin päätöksiin sekä hallinnossa että lainsäädäntöä kehitettäessä 

- Normihierarkiassa eduskunnan hyväksymät tavanomaiset lait seuraavat perustuslakia 
o Ympäristöoikeudellinen lainsäädäntö ulottuu eri tavoin läpäisevästi (esim. 

viittaussäännöksin) muille oikeuden aloille, kuten rikosoikeuteen ja 
prosessioikeuteen 

- Normihierarkiassa kolmantena ovat asetukset 
o Tasavallan presidentti, valtioneuvosto ja ministeriöt voivat antaa asetuksia Suomen 

perustuslaissa tai tavallisessa laissa säädetyn valtuuden nojalla 
o Lailla on kuitenkin säädettävä yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista sekä 

asioista, jotka perustuslain mukaan muuten kuuluvat lain alaan 
o Jos asetuksen antajasta ei ole erikseen säädetty, asetuksen antaa valtioneuvosto 

▪ Yleiset säännökset ympäristöä koskevien asetusten ja muiden 
oikeussääntöjen julkaisemisesta ja voimaantulosta annetaan lailla 

o Perusoikeusuudistuksen myötä perustuslakivaliokunta on tarkentanut kantaansa PeL 
80 §:n asetuksenantovaltuuksiin 

▪ Ympäristölainsäädäntö on tässä suhteessa asettanut erityisen haasteen 
lakien joustavien säännösten vuoksi ja siksi, että merkittävä osa 
yksityiskohtaisesta sääntelystä jää lakeja alemman asteisiin säädöksiin tai 
normipäätöksiin 

● Puhumattakaan niistä ympäristösääntelyn sisältämistä standardeista, 
joilla ei ole suoraa kiinnitystä lainsäädäntöön 

▪ Erityisesti vaatimus säätää lailla yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien 
perusteista on edellyttänyt myös ympäristöä koskevien lakiehdotusten 
valtuutussäännösten tarkistamista eduskunnassa (esim. jätelaki (646/2011)) 

- Myös jokin muu viranomainen, esim. ympäristöministeriö, voidaan lailla valtuuttaa 
antamaan oikeussääntöjä määrätyistä asioista 

o Näin voidaan tehdä, jos siihen on sääntelyn kohteeseen liittyviä erityisiä syitä eikä 
sääntelyn asiallinen merkitys edellytä, että asiasta säädetään lailla tai 
valtioneuvoston asetuksella 

o Tällaisen valtuutuksen tulee olla soveltamisalaltaan täsmällisesti rajattu 
▪ Normihierarkiassa muut viranomaisten säädökset ja normipäätökset tulevat 

vasta valtioneuvoston asetusten jälkeen 
- Ympäristöministeriön ylläpitämä Suomen rakentamismääräyskokoelma on ehkä paras 

esimerkki ympäristöoikeudessa muista viranomaisten säädöksistä 
o MRL 13 § antaa valtuuden ympäristöministeriölle koota kyseisen lain nojalla annetut 

rakentamista koskevat säädökset, määräykset sekä ministeriön ohjeet 
o Lain voimaan tullessa voimassa olleita Suomen rakentamismääräyskokoelmassa 

julkaistuja määräyksiä voidaan soveltaa, kunnes uudet säännökset on annettu, 
enintään kuitenkin viiden vuoden ajan lain voimaantulosta 



o Kokoelmaan voidaan koota myös valtion muiden viranomaisten antamia 
rakentamista koskevia määräyksiä 

▪ Määräykset ovat sitovia ja niitä kutsutaan toisinaan myös normipäätöksiksi 
▪ Määräyksistä poikkeava ratkaisu ei yleisesti ottaen ole hyväksyttävä ilman 

erillistä MRL 174:n mukaista poikkeamispäätöstä 
● Vähäinen poikkeaminen määräyksistä on tosin mahdollista MRL 175 

§:n mukaisesti suoraan rakennusluvalla 
o Sen sijaan ohjeet eivät sido; ne esittävät vain hyväksyttäviä teknisiä ratkaisuja, joilla 

määräysten vaatimustaso täytetään 
▪ Rakennusvalvontaviranomaisen on sallittava ohjeen mukainen 

rakentaminen, mutta muukin teknisesti perusteltu ratkaisu on mahdollinen 
o Rakentamismääräyskokoelman ohjeet ovat eräänlaista soft law:ta, jota ministeriöt 

käyttävät yleisesti valtion aluehallinnon ohjaamiseen 
▪ Esim. ELY-keskuksille tarkoitetulla turvetuotannon 

ympäristönsuojeluohjeella ympäristöministeriö pyrkii yhdenmukaistamaan 
käytäntöjä ja ohjaamaan valvontaviranomaisen työtä 

2.1.5 Kansallinen oikeus – alueellinen ja paikallinen sääntelytaso 

- Suomessa alueellista sääntelyä on maakunnissa, kunnissa ja valtion aluehallinnossa 
o Erityisesti kaavojen yhteydessä on käyty keskustelua ovatko ne normeja vai 

hallintopäätöksiä vai jotakin tältä väliltä 
▪ Hovila: Kaava syntyy hallintopäätöksenä, mutta sisältää konkreettisen kaava-

aluetta koskevan normin tai normiston (merkinnät ja määräykset); 
yhdistelmää hän kutsuu normipäätökseksi 

▪ Heuru: PeL 121 §:ään viitaten kunnallinen normipäätös sijoittuu 
normihierarkiassa perustuslain, lain ja lain nimenomaisen valtuutuksen 
nojalla annetun asetuksen jälkeen 

- Kaavoitusmenettelystä voidaan tunnistaa selvästi hallintopäätös, jossa soveltamalla MRL:ia 
ja MRA:ta hyväksytään maankäyttöä ohjaava suunnitelma, eli kaavakartta 

o Lainvoimaisen päätöksen jälkeen kaavakartalla on kuitenkin oikeussäännön kaltaisia 
yleisiä vaikutuksia 

o Lopputulos, kaavakartta, ja sen vaikutukset ulottuvat kunnassa ja jopa sen 
ulkopuolella myös muihin tahoihin kuin esim. rakennusyhtiöön, joka on 
omistamaansa maa-aluetta koskien hakenut kunnalta asemakaavamuutosta 
saadakseen alueelle lisää rakennusoikeutta 

o Kaavoja voidaan pitää siis kunnallisena ja maakunnallisena sääntelynä, vaikka niiden 
valmistelusta ja niitä koskevien päätösten sisällöstä säädetään viime kädessä valtion 
tasolla annetussa laissa 

- Kunnat voivat itsehallintonsa puitteissa – yleensä erityisin laissa olevin valtuussäännöksin – 
antaa ympäristöä suojelevia ja sen käyttöä ohjaavaa sääntelyä (normipäätöksiä, normistoja) 

o Sellaista sääntelyä sisältävät esim. kuntien rakennusjärjestykset 



- MRL 14.1 § mukaan kunnassa tulee olla rakennusjärjestys, jonka määräykset voivat olla 
erilaisia kunnan eri alueilla 

o Rakennusjärjestyksen asemaa normihierarkisesti on selitetty suoraan MRL 4.3 §:ssä 
siten, että rakennusjärjestyksessä olevia määräyksiä ei sovelleta, jos 
oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, asemakaavassa tai Suomen 
rakentamismääräyskokoelmassa on määrätty asiasta toisin 

▪ Toisin sanoen rakennusjärjestys sisältää alemman tasoisen normiston 
suhteessa näihin kaavoihin ja rakentamismääräyskokoelmaan 

o Rakennusjärjestyksen hyväksyy kunnanvaltuusto ja hyväksymistä voidaan pitää 
samalla tavoin myös normipäätöksenä kuin kaavapäätöksiä 

o Rakennusjärjestyksen määräykset muodostavat tulkintaan pohjautuvan normiston, 
jolla ohjataan lähtien paikallisista oloista suunnitelmallista ja sopivaa rakentamista, 
kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamista sekä hyvän elinympäristön 
toteutumista ja säilyttämistä 

o Rakennusjärjestyksen määräykset eivät saa olla maanomistajalle tai muulle oikeuden 
haltijalle kohtuuttomia 

▪ Maanomistajille kohtuuttomana ei pääkaupunkiseudulla ole pidetty esim. 
koko kunnan asemakaavoitetun tai ranta-asemakaavoitetun alueen 
ulkopuolisen alueen määrittelemistä suunnittelutarvealueeksi 
rakennusjärjestyksessä, kun otettiin huomioon alueelle kohdistuvat 
rakennuspaineet (KHO 2005:3) 

- Rakennusjärjestyksen ohella muita vastaavia kunnallisia normistoja ovat jätelain (JäteL 
646/2011) 91 §:n mukaiset jätehuoltomääräykset, terveydensuojelulain (TSL 763/1004) 
51.3 §:n mukaiset terveydensuojelujärjestykset ja YSL 202 §:n mukaiset 
ympäristönsuojelumääräykset 

- Vuoden 2016 alusta voimaan tulleella kalastuslain (KalL 379/2015) uudistuksella kestävän 
kalastuksen ohjaamista varten luotiin uudet kalatalousalueet ja niiden työvälineeksi käyttö- 
ja hoitosuunnitelmat 

o Käyttö- ja hoitosuunnitelman hyväksyminen on valtion aluehallinnon, käytännössä 
ELY-keskuksen, hallintopäätös, joka samalla on kuitenkin normipäätös, jossa 
suunnitelmaan sisältyvän normiston on valmistellut julkisoikeudellinen yhdistys, 
kalatalousalue 

o PeL 124 §:n mukaan julkinen hallintotehtävä voidaan antaa muulle kuin 
viranomaiselle vain lailla tai lain nojalla, jos se on tarpeen tehtävän 
tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi eikä vaaranna perusoikeuksia, oikeusturvaa tai 
muita hyvän hallinnon vaatimuksia 

▪ Merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä voidaan kuitenkin 
antaa vain viranomaiselle 

o Kalatalousalueen tehtävät ovat julkisen vallan käyttöä, joka ei kuitenkaan ole 
merkittävää 



o Käyttö- ja hoitosuunnitelman osalta voidaan puhua normistosta, sillä ELY-keskus 
valvoo KalL 39 §:n mukaisesti niiden toteuttamista ja voi sanktiona pidättää 
kalatalousalueen toimintamäärärahoja, jos puutteet suunnitelmien toteuttamisessa 
ovat luonteeltaan niin vakavia, että niillä arvioidaan olevan haitallinen vaikutus 
alueen kalakantojen elinvoimaisuudelle 

▪ Myös tällainen viime kädessä valtion alueellinen sääntely sisältää PeL 80.2 
§:ssä tarkoitettuja muita viranomaisten oikeussääntöjä, jotka ovat 
säädöshierarkiassa vasta asetusten jälkeen 

2.1.6 Yhteisöjen itsesääntely 

- Itsesääntely: 
o Toiminta, jossa tietty elinkeinoala, ammattiryhmä, tai muu yhteisö säätelee 

jäsentensä toimintaa 
▪ Muuna yhteisönä voi olla myös esim. merkittävästi ympäristöön vaikuttava 

yritys 
o Itsesääntelyssä voidaan erotella seuraavia osatekijöitä (Tala): 

1. yleiseen muotoon laaditut säännöt toimitavoista, toiminnan harjoittamisen 
edellytyksistä tai noudatettavista menettelytavoista, 

2. mekanismi, jolla seurataan tai valvotaan sääntöjen noudattamista, 
3. sanktiojärjestelmä sääntöjen rikkomisen varalle ja 
4. päätöksentekotapa kiistatilanteiden ratkaisemiseksi 

● Osatekijöitä 2–4 varten jollekin toimielimelle tai henkilölle on yleensä 
annettu toimivaltaa valvontaa, sanktioita ja päätöksentekoa varten 

● Itsesääntelyä voidaan ryhmitellä sen mukaan, kuinka riippumatonta 
se on alan, ryhmän tai yhteisön ulkopuolista toimijoista 

- Ensimmäisessä ryhmässä eli puhdaspiirteisimmässä itsesääntelyssä aloite ja sääntelytoimet 
syntyvät ja toteutuvat kyseisen alan, ryhmän tai yhteisön sisällä sen omin toimenpitein ilman 
ulkopuolisten tahojen, kuten viranomaisten puuttumista asiaan 

o Puhtaassa muodossa itsesääntelylle on tyypillistä vapaaehtoisuus kahdessa 
merkityksessä: itsesääntelyjärjestelmän luominen ja ylläpitäminen on vapaaehtoista, 
samoin sitoutuminen sen sääntöjen noudattamiseen 

o Tällaisessa puhdasta itsesääntelyä on esim. yrityksen sisäiset toimintaohjeet 
ympäristövahinkojen ehkäisemiseksi 

- Toiseksi itsesääntely voidaan toteuttaa yhteydessä ulkopuolisiin toimijoihin, vaikkapa 
sitoutumalla toisen yhteisön, esim. yhdistyksen, jollakin alalla ylläpitämään 
sertifiointijärjestelmään 

o Kun yritys tällä alalla noudattaa järjestelmän vaatimuksia, se saa oikeuden hyödyntää 
ympäristösertifikaattia markkinoissaan sekä luoda ja parantaa sen avulla toiminnan 
imagoa 

▪ Tällaisia kansainvälisiä sertifikaatteja ovat esim. kultakaivoksiin liittyvässä 
toiminnassa käytetty kansainvälinen syanidin hallinnan säännöstö 
(International Cyanide Management Code) tai metsätaloudessa käytetty 



PEFC-metsäsertifikaatti (Programme for the Endorsement of Forest 
Certification schemes) 

o Ulkopuolisen toimijan ylläpitämä itsesääntely ei ole enää yritykselle täysin 
vapaaehtoista, sillä järjestelmän vaatimusten noudattamatta jättämisen keskeisenä 
sanktiona on sertifikaatin menettäminen 

- Kolmanneksi itsesääntely voi suoraan perustua valtion tai EU:n asettamaan 
sääntelykehykseen, mutta jättää siihen vapaaehtoisesti sitoutuneille toimijoille tilaa 
toteuttaa lopullinen sääntely toiminnassaan varsin itsenäisesti 

o Tällainen lähestymistapa on itsesääntelyn heikoin muoto ja sellainen on esim. kaikille 
yrityksille ja organisaatioille tarkoitettu vapaaehtoinen ympäristöjärjestelmä EMAS 
(the Eco-Management and Audit Scheme) 

▪ Ympäristöjärjestelmä tukee yrityksen ympäristöjohtamista ja sen avulla yritys 
voi tunnistaa toimintansa, tuotteidensa ja palvelujensa välilliset ja välittömät 
ympäristövaikutukset ja toimia sen jälkeen suunnitelmallisesti 
vähentääkseen erilaisia päästöjä ja jätteitä sekä energian ja luonnonvarojen 
kulutusta 

▪ EMAS-järjestelmän perustana on EU:n asetus (EY) N:o 1221/2009 ja se 
koostuu kansainvälisen ISO 14001-ympäristöjärjestelmästandardin 
mukaisesta ympäristöjärjestelmästä sekä ympäristöraportista eli EMAS-
selonteosta 

● Yritys saa käyttöönsä myös EMAS-sertifikaatin ja EMAS-logon 
- Itsesääntely täydentää muita sääntelytasoja 

o Normihierarkisesti se on kaikkein alin taso ja se myös väistyy ollessaan ristiriidassa 
kansainvälisten sopimusten, säädösten ja julkisen vallan normipäätösten kanssa 

o Osa itsesääntelyn normeista on pikemmin sosiaalisia kuin oikeudellisia normeja 
o Itsesääntelyllä on kuitenkin tärkeä merkitys siltä osin, että se voi täydentää 

julkisoikeudellisessa sääntelyssä, esim. laeissa ja asetuksissa, toiminnalle asetettuja 
minimivaatimuksia 

o Itsesääntely mahdollistaa myös nopeamman reagoinnin kuin säädöksin tapahtuva 
ohjaus 

▪ Itsesääntelylle on nimittäin tunnusomaista pyrkimys toiminnan tai laadun 
jatkuvaan parantamiseen joko ennakoiden keskeisten sidosryhmien 
muuttuvia tarpeita tai niihin reagoiden 

o Ympäristöön liittyvällä itsesääntelyllä yritys voi pyrkiä myös esim. 
materiaalitehokkuuden myötä valmistuskustannusten karsimiseen tai ympäristöä 
vähemmän kuormittavista tuotteista saatavaan keskimääräistä parempaan 
hintatasoon 

▪ Itsesääntelyyn kytkeytyy silloin myös yritystaloudellinen ulottuvuus 
 

2.2 Ympäristöoikeuden läpäisevyys 
 



- Jako yksityis- ja julkisoikeuteen jne. ei enää toimi, vaan ympäristöoikeus, eräiden muiden 
uudempien oikeudenalojen ohella, horjuttaa yksityis- ja julkisoikeuden eroon nojautuvaa 
järjestelmää ja yhdistää normistoja, jotka perinteisessä jaotuksessa hajautuvat usealle 
oikeudenalalle 

o Kansallisen sääntelyn ohella ne kokoavat edellä kuvatuilta sääntelytasoilta EU-
oikeudellista ja muuta kansainvälisperäistä normistoa 

o Myös soft law –aineistolla on tärkeä sija näiden oikeudenalojen itseymmärryksessä 
o Ympäristöoikeus ei siis enää mahdu talousoikeuden käsitteen alle, vaan muodostaa 

oman oikeudenalan, joka ulottuu läpäisevästi muille oikeudenaloille 

 
- Vahvimmillaan ympäristöpolitiikan ja –oikeuden läpäisevyys näkyy EU-oikeuden 

läpäisyperiaatteessa 
o Kansallisesti läpäisevyys muille oikeudenaloille tulee usein joustavasta 

ympäristölainsäädännön soveltamisalamuotoilusta 
▪ Esim. YSL:n soveltamisala kattaa kaiken toiminnan, josta aiheutuu tai saattaa 

aiheutua ympäristön pilaantumista ja toiminnan, jossa syntyy tai käsitellään 
jätettä 

● Näin ollen YSL 16 §:n mukainen maaperän ja 17 §:n mukainen 
pohjaveden pilaamiskielto koskevat yleisesti kaikkea pilaavaa 



toimintaa ja eivät siis rajoitu vain luvan- tai ilmoituksenvaraiseen tai 
rekisteröitävään toimintaan 

o Näitä kieltoja tulee noudattaa myös muiden lakien nojalla 
viranomaispäätöksiä tehtäessä 

o Lisäksi linkkisäännös muulla oikeudenalalla voi avata yhteyden ympäristöoikeuteen 
▪ Esim. RL 41:1:n säännös ympäristön turmelemisesta edellyttää rikosoikeuden 

ohella ympäristöoikeuden soveltamista 
o Hollo: Myös LSL:n vaikutus toimii läpäisyperiaatteen pohjalta: 

▪ Lain suojeluvelvoitteita on itse toiminnassa noudatettava, vaikka niitä ei olisi 
toimintaa koskevassa viranomaisen päätöksenteossa otettu huomioon 

● Tämän näkemyksen mukaisesti viittaussäännöksiä ei tarvita, vaan 
luonnonsuojelusääntelyä on ilman niitäkin noudatettava rinnan muun 
lainsäädännön ohella 

● Tosiasiassa LSL:iin viitataan eri tavoin muissa laeissa, ja myös 
viittaussäännösten kautta LSL vaikuttaa erityisesti ympäristöoikeuden 
alalla eri toimintoja koskevaan päätöksentekoon 

o Läpäisevyys suppeassa mielessä voikin tarkoittaa ympäristöoikeuden sisällä eri lait 
huomioon ottavaa ja niitä yhteensovittavaa soveltamista 

2.3 Ympäristöoikeuden sektorit ja niiden yhteensovittaminen 

- Ympäristöoikeuden sääntelyssä suurin osa on nykyisin julkisoikeutta, mutta siinä on 
elementtejä myös yksityisoikeuden puolelta ja kaiken kaikkiaan eri oikeudenaloilta 

o Ympäristöoikeus ei ainoastaan ulotu läpäisevästi muille oikeudenaloille, vaan 
tarvittaessa lainaa niiltä oikeudellisia keinoja sääntelyn tueksi 

▪ Esim. ympäristövahinkojen korvaus henkilö- ja esinevahingosta määrätään 
vahingonkorvauslain 5 luvun säännösten mukaisesti, vaikka samalla 
ympäristövahinkoja koskeva sääntely tukeutuu naapuruussuhteita 
järjestelevään ympäristöoikeudelliseen traditioon 

- Ympäristöoikeutta edelsi maa- ja vesioikeus 
o Nykyisin maa- ja vesioikeuden voidaan katsoa Suomessa sulautuneen pitkälti 

ympäristöoikeuteen 
▪ Vaikka ympäristöoikeuden näkökulma oikeuteen lähtee ympäristöstä, kun 

taas maa- ja vesioikeudessa on painotettu maa- ja vesialueiden käytön 
järjestämistä 

- Ympäristöoikeuden sektoreista on käytetty erilaisia jakoja 
o Ympäristöoikeutta on kirjallisuudessa ollut tapana jaotella toiminnallisesti 

▪ Kuusniemi: Toiminnallinen jako osoittaa selkeästi, että ympäristöoikeuden 
normistoilla yhtäältä säännellään ympäristön käyttöä, toisaalta edistetään 
ympäristön suojelua; miltei poikkeuksetta molemmat näkökulmat ovet esillä 
samaakin normistoa sovellettaessa 

● Tällä tavoin ymmärrettynä ympäristön täydellinen suojelu on janan 
toisessa päässä ja täysin vapaa käyttö sen toisessa 



● Niiden väliin jää ympäristön kestävä käyttö, johon ympäristön 
suojelun ohella ympäristösääntelyllä pyritään 

- Toiminnallisuudesta lähtien ympäristösääntely on ryhmitelty seuraavasti (Kuusniemi): 
1. ympäristönkäytön suunnittelu (esim. kaavoitus ja vesien- ja merenhoidon 

suunnittelu),  
2. kiinteistöoikeus (esim. kiinteistönmuodostaminen),  
3. maiseman-, kulttuurin- ja luonnonsuojelu (esim. arvokkaat rakennukset ja 

kansallispuistot),  
4. luonnonvarojen hyödyntäminen (esim. kaivostoiminta ja metsätalous),  
5. ympäristönkäytön sääntely (esim. erilaiset rakennushankkeet),  
6. ympäristönsuojelu (esim. pilaamisen torjunta ja kemikaalien käyttö), 
7. biodiversiteettioikeus (luonnon monimuotoisuuden suojelu, kestävä käyttö ja 

heikentymisen estäminen) ja  
8. ilmasto-oikeus (ilmaston muutoksen hillintä esim. päästökaupalla ja siihen 

sopeutuminen). 
Kumpula ym. ovat tunnistaneet toiminnallisia ympäristöoikeuden sektoreita vielä 
hienojakoisemmin:  

9. Ympäristönkäytön suunnittelusta on erotettu omaksi sektoriksi 
ympäristövaikutusten arviointi, jota voidaankin pitää omana informaatio-ohjauksen 
sääntelykeinonaan.  

10. Lunastus- ja pakkotoimioikeus sääntelee tämän jaottelun mukaisesti esim. maa-
alueiden lunastamista yleiseen tarkoitukseen ja rasitteiden perustamista.  

11. Ympäristönsuojelun sektorista on tässä jaottelussa eriytetty kemikaalit, 
geeniteknologia ja torjunta-aineet tuotteiden ympäristösääntelyyn, vaikka 
toisaalta tuotteiden sääntely myös tähtää viime kädessä 6 kohdan mukaiseen 
ympäristön ja terveyden suojeluun.  

12. Ympäristövastuu muodostaa tässä luokittelussa myös oman sektorinsa. Siihen 
sisältyvät mm. ympäristörikokset, ympäristövahinkojen korvaaminen ja 
ennallistamisvastuut.  

13. Viimeinen sektori tässä jaottelussa on ympäristöprosessioikeus, joka sisältää 
ympäristöä koskevan hallintomenettelyn, hallintolainkäytön, siviiliprosessin, 
rikosprosessin ja toimitusprosessin. Myös osallistumis- ja vireillepano-oikeuksien 
voidaan katsoa kuuluvan tähän sektoriin. 

▪ Lisäksi 5 kohdan ympäristönkäyttöön Kumpula ym. ovat liittäneet esim. vettä 
johtamalla tapahtuvan ympäristön muuttamisen 

▪ 8 kohdan ilmasto-oikeuden sektoriin on tässä jaottelussa kytketty 
energiasääntely 

● Vaikka energiaoikeus ja energiamarkkinoiden sääntely on 
kansainvälisesti muodostanut ympäristöoikeudesta oman erillisen 
alueen, niillä on toki runsaasti yhtymäkohtia ilmasto-oikeuteen 
energian tuotannon ja säästämisen osalta 



o Kumpula ym. mainitsevat ympäristöoikeuden sektoreina myös kansainvälisen ja EU:n 
ympäristösääntelyn 

▪ Tältä osin Kokko poikkeaa kyseisestä ryhmittelystä, sillä kansainvälinen ja 
EU:n ympäristöoikeus muodostavat omat sääntelytasonsa, joiden sisällä voi 
olla tässä alaluvussa kuvattuja ympäristöoikeuden sektoreita 

- Seuraavaksi kahdesta edellä kuvatusta ryhmittelystä koottu taulukko, jossa näkyy 
ympäristöoikeuden toiminnalliset sektorit ja eräät niitä sääntelevät sopimukset ja säädökset 

o Muutama täydentävä huomio taulukkoon liittyen: 
▪ Kumpulan ym. ryhmittely ei tunnista erillistä biodiversiteettioikeutta, vaan 

oletettavasti sen ajatellaan sisältyvän luonnonsuojeluoikeuteen 
● Tosiasiassa biodiversiteettioikeudellinen sääntely ei ole vain 

luonnonsuojeluoikeutta, vaan sen piiriin kuuluvat keskeisesti 
luonnonvarojen, erityisesti metsien, hyödyntämistä koskeva sääntely 
samoin kuin ympäristön pilaantumisen torjunta sekä kaavoitus ja 
rakentaminen niiltä osin kuin säännöksillä on merkitystä 
monimuotoisuuden suojelun tai kestävän käytön kannalta, joten 
Kokko on säilyttänyt sen erillisenä toiminnallisena sektorina 

▪ Myös ympäristövastuu voidaan ymmärtää Kumpulan ym. ryhmittelyä 
laajemmassa merkityksessä, jolloin esim. yritysvastuu tarkoittaa yrityksen 
kokonaisvaltaista vastuuta yhteiskuntaa kohtaan ja siihen sisältyy 
olennaisena osana vastuu ympäristöstä 

● Ympäristövastuu konkretisoituu silloin viime kädessä kansallisella 
tasolla yksityis-, julkis- ja rikosoikeudellisessa sääntelyssä sekä 
yritysten itsesääntelyssä ja se voi olla sekä ennaltaehkäisevää että 
jälkikäteistä toimintaa 

● Taulukkoon Kokko on ympäristövastuun osalta ottanut suppean 
näkökulman esittelemällä lähinnä sellaisia säädöksiä, joita ei 
taulukossa ole vielä sijoitettu muille toiminnallisille sektoreille 

▪ Tämän taulukon esitystapa ei ole ainoa eikä myöskään kattava 
▪ Toiminnallinen jaottelu ei kaikilta osin noudata säädösrajoja, vaan esim. 

MRL:ssa on toiminnallisesta näkökulmasta hyvin eri sektoreille sisältyvää 
sääntelyä 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
- Ympäristöoikeuden yleisten oppien avulla voidaan järjestää ympäristöoikeuden eri 

toiminnallisilta sektoreilta tulevia elementtejä oikeusjärjestelmäksi, vaikka täydelliseen 
konsistenssiin ja koherenssiin ympäristöoikeudessa oppialan monimuotoisuuden vuoksi ei 
päästäisikään 

o Konsistenssilla tarkoitetaan oikeusteoriassa oikeusnormien keskinäistä loogista 
ristiriidattomuutta 

▪ Konsistenssi on säännöksistä ilmenevien oikeussääntöjen ominaisuus, ja sen 
takaamiseksi oikeuskulttuuriin kuuluu sellaisia normiristiriitojen 
ratkaisemisen välineitä kuin lex superior, lex posterior ja lex specialis 

o Koherenssi taas viittaa sisällölliseen johdonmukaisuuteen ja on pikemminkin 
oikeusperiaatteiden kuin oikeussääntöjen ominaisuus 

- Ympäristöoikeuden alueella voidaan pyrkiä oikeudenala- tai sääntelyalakohtaiseen, ns. 
lokaaliin koherenssiin, jossa sisällöllisen johdonmukaisuuden rakentaminen voi tapahtua 
ennen kaikkea oikeusperiaatteiden avulla ja on oikeustieteen tehtävä 

o Tässä kirjassa Kokko rakentaa lokaalia koherenssia myös ympäristöoikeuden 
avainkäsitteiden, yleisten kieltojen ja velvollisuuksien, strategioiden, 
sääntelykeinojen (ohjauskeinojen) ja standardien tunnistamisen avulla 

- Perinteiset lainvalintasäännöt normiristiriitojen ratkaisemiseksi ovat osoittautuneet 
riittämättömiksi ympäristöoikeuden laaja-alaisella ja monimuotoisella alalla, sillä 
ympäristöön liittyvien lakien keskinäiset suhteet eivät aina ole kovin ilmeisiä 



o Lex superior derogat legi inferiori –sääntö (ylempi laki syrjäyttää alemman) on 
suhteellisen selkeä silloin kun on kyse aidosta säädöshierarkiasta, esim. perustuslain 
ja tavanomaisen lain suhteesta, mutta siitä ei ole juuri apua mietittäessä 
tavanomaisten ympäristölakien keskinäistä soveltamissuhdetta 

o Lex posterior derogat legi priori (myöhemmin säädetty laki syrjäyttää aikaisemmin 
säädetyn) ei myöskään yksiselitteisesti toimi tilanteessa, jossa muutoksenhaun 
kohteena olevan aisan ratkaisu rakentuu keskeisiltä osin kumotun säädöksen varaan 

▪ Tällainen tilanne oli esim. ratkaisussa KHO 2006:4 (ks. kirja s. 65–66) 
o Lex specialis derogat legi generali –sääntö (erityislaki syrjäyttää yleislain) on 

ympäristöoikeudessa haastavin ja samalla kiinnostavin 
▪ Lex specialis on oikeustieteen kehittämä ja sille ei voida esim. perustuslaista 

saada nimenomaista tukea 
● Määtän mukaan KKO:n ja KHO:n julkaistun oikeuskäytännön 

perusteella perinteiset ”erityislaki syrjäyttää yleislain” –väitteet 
menestyvät huonosti korkeimmissa tuomioistuimissa 

▪ Vakiintuneesti käytetty ilmaisu ”syrjäyttää” havainnollistaa perinteistä 
käyttöyhteyttä, jossa lex specialis –argumentti ymmärretään ristiriitaisiksi 
tulkittujen oikeusnormien keskinäistä valintaa tarkoittavaksi säännöksi 

▪ Lex specialis –säännön käytössä ei ole enää kyse lain tulkinnasta 
● Sääntöä käytetään vasta eri lakien säännösten tulkinnan jälkeen 

oikeusnormien osoittautuessa sovittamattomalla tavalla ristiriitaisiksi 
- Yleislakeina ympäristöoikeudessa voivat esim. olla vahingonkorvauslaki suhteessa 

ympäristövahinkojen korvaamisesta annettuun lakiin tai hallintolaki suhteessa 
ympäristönsuojelulakiin 

o Yleislakien tunnistamisenkin jälkeenkään niitä ei kuitenkaan tavallisesti täysin 
syrjäytetä erillislaeilla, vaan yleislain säännökset voivat tulla sovellettavaksi 
erityislakia täydentävästi 

▪ Määtän mukaan tämä ilmentää yleislakien kunnioittamisen periaatetta 
ja kutsuu soveltamistapaa yhteensovittamismalliksi, jossa oikeudellisen 
sääntelyn kokonaisuus on ensisijainen suhteessa yksityiskohtiin 

o Laintulkinnassa on ensisijaisesti pyrittävä noudattamaan kaikkia niitä normeja, jotka 
tilanteeseen soveltuvat, ja vasta tulkinnan jälkeen ilmeisessä 
normiristiriitatilanteessa voi syrjäyttää jonkin normin 

▪ Yhteensovittamismallia tukee vaatimus käyttää lievintä tai lievempää 
tapaukseen soveltuvaa argumenttia 

o Jonkin yleislain normin poissulkeva lex specialis -argumentti on sen sijaan vahva 
kannanotto yleislain kunnioittamisen periaatetta vastaan 

- Määtän havainnon mukaisesti konkreettisissa lainsoveltamistilanteissa lex specialis -
argumentti perustuu usein johonkin yksilöityyn säännökseen 



o Yleissääntelyksi tarkoitetuille säädöksille määritetään tyypillisesti toissijainen 
soveltamisala suhteessa mahdollisiin erityissäännöksiin käyttäen laissa esim. 
ilmaisua ”jollei toisin säädetä” 

o Yleinen on myös muoto, jossa lakia tai yksilöityä säännöstä ”ei sovelleta, jos muualla 
laissa säädetään toisin” 

▪ Kyse on toissijaisuussäännöksistä, jotka osoittavat kyseessä olevan 
yleissäännöksen, joka syrjäytyy tai on toissijainen mahdollisen 
erityissäännöksen ollessa voimassa 

● Tällaiset linkkisäännökset eivät kuitenkaan ratkaise tyhjentävästi 
lakien välisiä suhteita 

o Lait voivat olla toisiaan täydentäviä, päällekkäisiä tai 
rinnakkaisia olematta varsinaisesti suhteessa toisiinsa yleis- tai 
erityislakeja 

- Toisiaan täydentävien, päällekkäisten tai rinnakkaisten lakien lähestyminen erityislaki-
yleislaki-konstruktiota hyödyntäen johtaa Määtän mukaan sääntelykohteen systematiikan 
näkökulmasta virheellisiin tulkintoihin ja johtopäätöksiin 

o Esim. sellaisten ympäristöoikeuden alalla keskeisten lakien kuin YSL, MRL, LSL tai 
KaivosL keskinäisiä suhteita ei kannata määrittää erityislaki-yleislaki -konstruktiota 
hyödyntäen 

o Lisäksi lakien suhde voi olla toisilleen vaihtoehtoinen: 
▪ Tilanteeseen soveltuu tosiasiassa kaksi eri säännöstä niin, että lainsoveltaja, 

oli sitten viranomainen tai yksityinen taho, voi ainakin lähtökohtaisesti 
vapaasti valita ja käyttää perustana kumpaa tahansa lakia 

● Esim. korvausta vahingosta, jota ympäristölupaa myönnettäessä ei 
ollut ennakoitu, voidaan aiemman korvausratkaisun estämättä vaatia 
valtion ympäristölupaviranomaiselle (AVI:lle) tehtävällä hakemuksella 

● Vaihtoehtoisesti voidaan ympäristövahingosta hakea korvausta 
kanteella suoraan käräjäoikeudelta 

o Käräjäoikeuden on kuitenkin jätettävä tutkimatta kanteella 
vireille tullut vahingonkorvausvaatimus, jos samasta asiasta 
johtuva korvausasia on vireillä lupaviranomaisessa 

▪ Määttä toteaakin, että liian herkkä turvautuminen oikeudenalakohtaisesta 
teorianmuodostuksesta irralliseen tai lakiin perustumattomaan, 
abstraktiin lex specialis -sääntöön voi olla merkki siitä, ettei lainsoveltaja 
kovin hyvin hallitse sovellettavan sääntelyalueen perustavia lähtökohtia, 
yleisiä oppeja ja systematiikkaa 

- Ympäristöoikeuden lähtökohtia täydentävät muut sellaiset oikeudenalat, joihin 
ympäristöoikeus ulottuu läpäisevästi 

- Ympäristöoikeuden yleisten oppien ymmärtäminen edellyttää tietoa ainakin 
avainkäsitteistä, ympäristö- ja muista relevanteista perusoikeuksista, keskeisistä 
oikeusperiaatteista, menettelyiden erityispiirteistä, oikeudellisen ratkaisun teoriasta ja 



joustavien säännösten tulkinnasta sekä sääntelyn vaikuttavuuden ja hyväksyttävyyden 
merkityksestä ympäristöoikeuden toimeenpanossa 

o Ympäristöoikeus onkin otettava kokonaisvaltaisesti systeeminä tähtäimeen, sillä 
yksinomaan normiristiriitojen ratkaisusäännöillä ei tällä oikeudenalalla käytännössä 
menesty 

 

 
 
 
 
 
 



3. Ympäristöoikeuden avainkäsitteet 

3.1 Yleistä 

 

- Tavallisesti käsitteet on määritelty säädöksissä, mutta esimerkiksi jokamiehenoikeus on syntynyt 
myös tavanomaisen oikeuden, eräänlaisen maantavan, tuloksena 

- Oikeudelliset käsitteet syntyvät tavallisesti lainsäädäntöprosessissa eräänlaisina sosiaalisina 
konstruktioina kuvaamaan säännösten soveltamisen alaa. 

-käsitteisiin liittyy yleensä myös jonkinasteinen ymmärrys ympäröivästä yhteiskunnasta ja sen 
hetken arvoista 

-käsitteiden valintaan liittyy myös vallankäyttöä, esim. se, että kutsutaan metsää 
hiilinieluksi/luonnonvaraksi 

-käsitteet voivat saada eri merkityksen kuin mikä niillä on luonnontieteissä, esim. ”laji”-sanan 
käyttö LSL 

-ympäristöoikeudelliset käsitteet: 1) aineelliset ja 2) prosessuaaliset → ei aina kuitenkaan 
yksiselitteinen jako 

- Avainkäsitteille on tyypillistä, että niiden käyttöala ei rajoitu vain jollekin ympäristöoikeuden 
sektorille.  

-avainkäsitteet ovat osa oikeuskulttuuria → auttavat ymmärtämään nopeita muutoksia oikeuden 
pintatasolla  

-Tuorin jako: oikeuden pintataso, oikeuskulttuuri, syvätaso 

-avainkäsitteitä ei avata kaikissa ymp.oik. laeissa, vaan ne tulee tuntea osana oikeuskulttuuria 

 

3.2 Kiinteistönmuodostamisoikeus 

-liikutaan rajapinnassa ymp.oikeuden ja esineoikeuden välillä 

-perinteinen jako: kiinteistöjen ulottuvuus ja vaihdanta → esineoikeutta, kiinteistöjen 
muodostaminen → ymp.oikeutta 

- Kiinteistö käsittää siihen kuuluvan alueen, osuuden yhteisiin alueisiin ja yhteisiin erityisiin 
etuuksiin sekä kiinteistölle kuuluvat rasiteoikeudet ja yksityiset erityiset etuudet 

Kiinteistörekisteriin merkitään kiinteistöinä:  

1. tilat;  

2. tontit;  

3. yleiset alueet;  

4. valtion metsämaat; 



5. valtion omistamalle alueelle luonnonsuojelulain (1096/1996) tai sitä ennen voimassa olleen 
lainsäädännön mukaisesti perustetut suojelualueet (suojelualue); 

6. lunastuksen perusteella erotetut alueet (lunastusyksikkö);  

7. yleisiin tarpeisiin erotetut alueet;  

8. erilliset vesijätöt; sekä  

9. yleiset vesialueet.  

 

-tila (lägenhet): asemakaava-alueiden ulkopuolisia rekisteriin merkittyjä maanomistuksen 
perusyksiköitä. 

-tontit ovat asemakaava-alueen maanomistuksen perusyksiköt 

- Erillinen vesijättö on syntynyt luvallisella vesistön laskemisella ennen 13.11.1911 ja tullut jonkun 
omaksi ilman että sitä on liitetty tilaan. Käsitettä ei pidä sekoittaa luonnollisen maankohoamisen 
seurauksena syntyneeseen vesijättöön. 

-kiinteistö=kiinteää omaisuutta. Jokaisen oikeus siihen turvataan PL 15§:ssä omaisuuden suojan 
nojalla.  

-kiinteä omaisuus LunL 2.1§:n mukaan: omistus- ja siihen verrattava oikeus kiinteistöön taikka 
muuhun maa- ja vesialueeseen sekä näihin kuuluvaan rakennukseen tai rakennelmaan. 

→ Kiinteään omaisuuteen kuuluvat myös kiinteistön määräosan ja määräalan omistusoikeus sekä 
eräät omistusoikeuteen rinnastettavat niin sanotut vakaat hallintaoikeudet.  

-kun sama henkilö omistaa sekä maan että rakennuksen/rakennukset sen päällä, ne kuuluvat 
ainesosina kiinteistöön 

-LunL soveltamisalaa vielä laajennettu niin, että kiinteästä omaisuudesta säädetty on sovellettava 
myös rakennuksiin jotka ovat toisen maalla  

- Lunastuksen kohteena voi olla myös erityinen oikeus, jolla tarkoitetaan käyttö-, rasite- tai 
irroittamisoikeutta ja näihin verrattavaa oikeutta toisen omistamaan kiinteistöön taikka muuhun 
maa- tai vesialueeseen sekä rakennukseen ja rakennelmaan. 

-KML 60§: kiinteistön omistajan oikeus lunastaa vesijättö → kiinteistön omistajan oikeus tai 
velvollisuus vesijätön lunastamiseen voi koskea yhteistä, yksityistä tai vähäistä erillistä vesijättöä. 

-yksityinen vesijättö: muodostunut kiinteistölle kuuluneesta yksityisestä vesialueesta 

-yhteinen vesijättö: kahteen tai useampaan kiinteistöön kuuluva vesijättöalue  

-erillinen vesijättö: käsitteenä jäänne oikeushistoriasta, sillä aikoinaan vesilainsäädännön mukaan 
järven laskuun voitiin saada erityinen lupa siten, että järven laskuun osallistuneet saivat syntyneen 
vesijätön omistukseensa siinäkin tapauksessa, ettei heillä ollut osuutta laskettavaan 
vesialueeseen.  



-rasitteet ovat rajoitettuja esineoikeuksia. Jaetaan 1)kiinteistö- ja 2)rakennusrasitteisiin 

- Kiinteistörasitteet on lueteltu KML 154 §:ssä tyhjentävästi (ns. tyyppipakko) ja niillä tarkoitetaan 
kiinteistön hyväksi perustettua pysyvää tai erityisin syin määräaikaista käyttöoikeutta 
esimerkiksi talousveden ottamiseen. 

-rasitteella pyritään edistämään kiinteistön tarkoituksenmukaista käyttöä 

-rasite koskee sekä rasitetta palvelevaa yksikköä (servienssi) että rasiteesta hyötyvää yksikköä 
(dominanssi)  

-asemakaava-alueilla osa rasitteista voidaan perustaa myös kuntaa varten 

-rakennusrasitteet lueteltu MRA 80§:ssä. Myös tätä koskee tyyppipakko. Esim oikeus käyttää 
toisen rakennuksessa olevaa autopaikkaa.  

-raja kiinteistö- ja rakennusrasitteen välillä voi olla häilyvä 

→ Esim. Espoon kaupunki on tulkinnut säännöksiä niin, että rakennusrasitteesta on kyse silloin, 
kun autopaikka sijoitetaan rasitetulla tontilla sijaitsevaan autotallirakennukseen, ja 
kiinteistörasitteesta silloin, kun autopaikka sijoitetaan rasitetun tontin pihamaalle tai siellä 
sijaitsevaan autokatokseen. 

-yksityistielain käsite tieoikeus: muistuttaa kiinteistörasitetta 

- Tieoikeus voidaan perustaa kiinteistön tarkoituksenmukaista käyttöä varten, kun on tärkeätä 
saada kulkuyhteys toisen kiinteistön kautta eikä siitä aiheudu huomattavaa haittaa millekään 
kiinteistölle. 

-tällainen oikeus toisen kiinteistön käyttämiseen annetaan erityisessä tietoimituksessa 

- Rasitteesta on pyritty kiinteistönmuodostamislaissa erottamaan erityiset etuudet. → esim oikeus 
koskivoimaan, kalastukseen tai kivilouhokseen. Etuus voi olla usean kiinteistön yhteinen (yhteinen 
erityinen etuus) tai se voi kuulua vain yhdelle kiinteistölle (yksityinen erityinen etuus) (KML 148§) 

→ käsitteet eivät aina yksiselitteisiä. Esim kalastusoikeus voi historiallisesti olla perustettu 
rasiteoikeutena eikä erityisenä etuutena 

-pakkotoimioikeudet, esim tieoikeus, on käytettävä haittojen minimoinnin-periaatteen (civiliter 
uti) mukaisesti, niin että toisen omaisuuteen kohdistuva pakko-oikeus ei aiheuta tarpeetonta tai 
liiallista haittaa. (esim YksTieL 7.1§) 

-lohkominen: tavallisin kiinteistötoimitus. Määräala kiinteistöstä/muusta rekisteriyksiköstä 
muodostetaan itsenäiseksi kiinteistöksi 

-myös sitovan tonttijaon mukainen tontti muodostetaan lohkomalla (MRL 78§)  

-yhteislohkominen: kiinteistö käsittää useita määräaloja yhteisestä alueesta 

- Yhteisestä koskesta tai sen osasta voidaan lohkomalla muodostaa koskitila 

-emäkiinteistö/emätila: kiinteistö tai yhteinen alue, josta määräala erotetaan 



-lohkokiinteistö: erotettu määräala 

- kantakiinteistö: jäljelle jäänyt emäkiinteistön osa  

- saajakiinteistö: toinen kiinteistö johon siirretään määräala  

-halkominen: kiinteistötoimitus, jossa puretaan tilan yhteisomistus. Tila jaetaan osakkaiden 
kesken heidän omistamiensa osuuksien suhteessa (jakoperuste).  

- Halkomalla voidaan myös jakaa yhden omistajan tila useaksi tilaksi, jolloin jakoperusteena ovat 
hänen määräämänsä osuudet. 

- Halkominen voidaan suorittaa joko jyvityshalkomisena tai kokonaisarvohalkomisena.   

 

Jyvitys-/tilushalkominen 

- Jyvitys- tai tilushalkomisessa jaettava tila on yleensä ensin eroteltu tiluskartassa maa- ja 
vesialueisiin ja eri maankäyttölajit on eritelty toisistaan. 

- Erottelussa muodostetaan tiluskuviot maalla, ja tilusten rajat piirretään kartalle yhtenäisin 
ääriviivoin. Yksittäinen tiluskuvio on tavallaan kartoituksen perusyksikkö. 

- Jyvitys on ensisijaisesti eräänlainen maa-alueiden tiluskuvioiden keskinäisen luokittelun alalaji. 

- Jyvityksen aikana tai sitä ennen erotellut tiluskuviot asetetaan laatunsa ja arvonsa perusteella 
ennalta valittuun suhteelliseen ja yhtenäiseen jyvälukuasteikkoon. 

- Jyvityksessä kuviolle annettava jyväluku ilmaisee kuvion pinta-alasta riippumattoman 
suhteellisen arvon toisiin kuvioihin verrattuna 

- Jyvitys voidaan ilmaista suhdelukuasteikkona tai raha-arvoina pinta-alayksikköä kohti. 

- Vesialueilla jyvityksen perusteena voi olla vesitiluksen käyttö kalastukseen. 

- Osakkaalle muodostettavan tilan tulee saada se tilusmäärä, joka jyvityksen ja jakoperusteen 
mukaan sille kuuluu. 

-kiinteistönmuodostamisasetauksesta käy ilmi maa-alueiden perusluokitus (KMA 54§) 

- maa-alueet jaetaan seuraaviin maankäyttölajeihin: 

1. viljelty maa, johon luetaan pysyväisluonteisesti maatalouskäytössä oleva maa; 

2. metsämaa, johon luetaan pääasiallisesti puuntuotantoon käytettävät metsätilukset; 

3. kitu- ja joutomaa, johon luetaan laatunsa tai käyttömahdollisuutensa perusteella 
tuottamattomiksi tai vähätuottoisiksi katsottavat metsätilukset sekä muut kuin vähäiset 
yksityiset tiet ja valtaojat; sekä 

4. erityismaa, johon luetaan muuhun kuin maa- tai metsätaloustuotantoon käytettävät 
tilukset ja joita ei ole mainittu 3 kohdassa. 



- yksinkertaistaen: jyvityshalkomisessa osuudet maa-alueisiin arvioidaan tilusten maapohjan 
perusteella ja kukin jakoalueen osakkaista saa oman osuutensa arvosta maata. Lisäksi jyvityksen 
kohteena voivat olla osuudet yhteisiin alueisiin ja erityisiin etuuksiin. 

 

 

Kokonaisarvohalkominen 

- koko jaettava kohde arvioidaan ottaen huomioon tilusten ohella myös kiinteistöllä oleva muu 
omaisuus 

- Jokaiselle osakkaalle muodostettavaan tilaan tulevien tiluksien, puuston, rakennusten, kiinteiden 
laitteiden ja rakennelmien, yhteisalueosuuksien ja erityisten etuuksien yhteen lasketun arvon on 
siten vastattava osakkaalle jakoperusteen mukaan kuuluvaa osuutta koko halottavan tilan 
vastaavasta arvosta.  

-lähtökohtana kokonaisarvohalkomiselle on yleensä osakkaiden sopimus 

- Tässä halkomismuodossa lähestytään kiinteistön käyvän (absoluuttisen) arvon määrittelyä  

- Jos jakoperusteista on poikettu KML 51 §:n tarkoittamalla tavalla, ja jaetut alueet eivät ole 
samanarvoisia kiinteistöllä, on arvokkaamman alueen saaneen jako-osakkaan maksettava 
korvausta vähäarvoisemman alueen saaneelle jakotuloksen tasaamiseksi. 

 

3.3 Vesi-, rakennus- ja luonnonvaraoikeus 

 

-vesilaissa nykyään vain vesitalousasioita, pilaamisen torjunta ympäristösuojelulaissa 

-vesitalousasia rajaa oikeudellisena käsitteenä vesilain soveltamisalaa, esim. jätevesien 
päästäminen vesistöön ei ole vesitalousasia, vaan ympäristösuojeluasia 

-vesitalousasia: vesitaloushankkeiden toteuttamista sekä muuta vesivarojen ja vesiympäristön 
käyttöä ja hoitoa (VL 3.1§) 

-vesitaloushanke: vesi- tai maa-alueella toteutettavaa toimenpidettä tai rakennelman käyttämistä, 
joka voi vaikuttaa pinta- tai pohjaveteen, vesiympäristöön, vesitalouteen tai vesialueen käyttöön. 
(VL 3.9§) 

-rakennushankkeeseen tarvitaan pääsäännön mukaan rakennuslupa (MRL 125§) 

→ rakennuksena ei kuitenkaan pidetä kooltaan vähäistä ja kevytrakenteista rakennelmaa tai 
pienehköä laitosta, ellei sillä ole erityisiä maankäytöllisiä tai ympäristöllisiä vaikutuksia. 

-näihin tarvitaan kuitenkin toimenpidelupa (esim katos, vaja, kioski, käymälä, esiintymislava ja 
katsomo) 



-rakennuksen käsitteestä on runsaasti oikeuskäytäntöä, esim. KHO:2004:48 grillikodasta, jossa oli 
ikkuna tai ikkunoita ja ovi, rakentaminen ennestään rakentamattomalle, rantavyöhykkeellä 
sijaitsevalle tilalle. KHO päätyi siihen, että se vaati rakennusluvan.  

- Keskivedenkorkeus: tietyn ajanjakson aikana säännöllisin väliajoin tehtyihin havaintoihin 
perustuvien vedenkorkeuksien aritmeettista keskiarvoa. → viime kädessä rajan määrää AVI (VL 
18:18.1) 

- KHO 31.12.2004: vesistö voi myös syntyä keinotekoisesti soranoton seurauksena muodostuneista 
lammikoista 

-meri ei käsitteellisesti vesistö, mutta vesistöä koskevat säännökset sovelletaan myös Suomen 
talousvyöhykkeeseen ja aluevesiin 

-aluevedet jakautuu 1)sisäisiin ja 2)ulkoisiin eli aluemereen 

-pieni vesi: veden peittämä alue, muttei vesistö, eli pieni vesi muodostaa vesistön käsitteellisen 
alarajan (esim. oja, noro) 

-valtaväylä: sijaitsee jokivesistössä syvimmällä kohdalla veden vapaata juoksua, kulkemista, 
puutavaran uittoa ja kalan kulkua varten  

- valtaväylän supistaminen tai sulkeminen on aina luvanvaraista ja sillä on merkitystä vesistössä 
liikkumisen ja kulkuväylien kannalta 

-kalastuslaissa puhutaan myös kalaväylästä, joka on mm. meressä tai järvessä saman levyinen 
valtaväylän jatke, joka jatkuu niin pitkälle selkäveteen, että kalankulku on turvattu.  

-kalavarojen hoito: kalakantojen biologisen monimuotoisuuden ja tuottokyvyn turvaaminen 
kalastuksen ohjauksella sekä muilla kalakantojen tilaa ja kalastusmahdollisuuksia parantavilla 
toimenpiteillä ja kyseisen pykälän 2 kohdassa kalakannalla samanaikaisesti samalla alueella 
elävien samaan lajiin kuuluvien kalayksilöiden joukkoa. 

-vesivoima 

-pohjavesi: ei ole osa pintaveden kiertoa. Vähän erilaiset määritelmän vesilaissa vs laki 
vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä 

- Oikeus pohjaveteen kuuluu ensisijaisesti maanomistajalle, mutta se on voitu erillisellä 
hakemuksella myöntää myös esimerkiksi vedenottamolle 

-pintavesi: veden peittämä alue, rannikkovesi, jokisuun vaihettumisalue ja aluevesi (VHJL) 

-vesienhoitoalue 

- EU:n vesipuitedirektiivistä on muotoutunut selvästi sitovampi säädös kuin Suomessa 
vesienhoitoa koskevaa lakia säädettäessä ajateltiin 

-talousvesi: luonnon kivennäisvettä ja lääkinnällisiin tarkoituksiin käytettävää vettä lukuun 
ottamatta:  



1. kaikkea vettä, joka on tarkoitettu juomavedeksi, ruoan valmistukseen tai muihin 
kotitaloustarkoituksiin riippumatta siitä, toimitetaanko vesi jakeluverkon kautta, tankeissa, 
pulloissa tai säiliöissä; sekä  

2. kaikkea vettä, jota elintarvikealan yrityksessä käytetään elintarvikkeiden valmistukseen, 
jalostukseen, säilytykseen ja markkinoille saattamiseen.  

- Talousvetenä ei kuitenkaan pidetä vettä, jota käytetään yksinomaan peseytymiseen, 
pyykinpesuun, siivoukseen, saniteettitarkoitukseen tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen. 

-kv-oikeudessa välttämätön talousveden käyttö on ensisijainen muihin käyttötarkoituksiin nähden 

-myös Suomessa VL 4:5.2:ssa etusijajärjestys, jos vettä ei riitä kaikkiin tarkoituksiin 

-luonnonvarapalvelu: luonnonvaran hyödyllistä vaikutusta toiselle luonnonvaralle tai ihmisille 
(Eräiden ympäristölle aiheutuneiden vahinkojen korjaamisesta annetun lain 3§) 

- luonnonvaraoikeudessa esimerkiksi maa-ainesten ottamista, kaivostoimintaa ja metsätaloutta 
koskee oma lainsäädäntönsä, minkä vuoksi on paikallaan määritellä lyhyesti, miten 
kaivosmineraalit eroavat maa-aineksista ja millaiseen näkemykseen metsän käsite perustuu 
lainsäädännössä 

- Maa-aineslakia sovelletaan kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen pois kuljetettavaksi 
taikka paikalla varastoitavaksi tai jalostettavaksi → kyseinen laki ei koske esimerkiksi kaivoslakiin 
perustuvaa ainesten ottamista 

- Uudessa kaivoslain soveltamisalaan kuuluvina kaivosmineraaleina pidetään  

1. alkuaineista esimerkiksi alumiinia, kultaa, kuparia, rauta ja uraania ja näitä alkuaineita 
sisältäviä mineraaleja,  

2. mineraaleista esimerkiksi apatiittia, kvartsia, timanttia ja muita jalokiviä sekä  

3. kivilajeista marmoria ja vuolukiveä.  

-metsä: ei ole määritelmää metsälaissa, mutta lain esitöissä todetaan, että maa voidaan luokitella 
metsätalousmaahan, maatalousmaahan, rakennettuun maahan ja liikennealueisiin ja että 
metsätalousmaa on vakiintuneesti luokittelu puuntuotoskyvyn perusteella metsämaahan, 
kitumaahan ja joutomaahan (tämä määritelmä osittain vanhentunut) 

-kitumaa: Kitumaita ovat esimerkiksi vähäravinteiset soistuneet alueet, louhikot ja lakimetsät. 

-joutomaa: Usein joutomailla kyse on avokallioista tai lähes puuttomista suoalueista  

-Legaalimääritelmä löytyy uuden kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain 2.4 §:stä, 
jonka mukaan metsällä tarkoitetaan tässä laissa metsämaata, kitumaata, joutomaata ja muuta 
metsätalousmaata. 

- muu metsätalousmaa: metsäautotiet, metsätalouden pysyvät varasto- ja tonttialueet sekä 
metsäkokonaisuuteen kuuluvat sorakuopat ja riistapellot 



- Metsään liittyvän oikeudellisen käsitteistön voikin ennustaa kehittyvän nykyistä 
monipuolisemmaksi lähitulevaisuudessa 

-kotitarve: vähäinen luonnonvarojen käyttö, joka ei vaadi valvontaa. Esim: ei tarvitse tehdä 
metsänkäyttöilmoitusta kotitarve-hakkuuta varten (ellei vaikuta erityiseen tärkeään 
elinympäristöön). Maa-aineslupa ei myöskään tarpeen, jos kotikäyttöä varten + liittyy 
rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon.  

-VL 2:4: yleiskäytöllinen veden ottaminen → kotitarve-piirteitä.  

-VL 2:5: oikeus asettaa rannan edustalle vesistöön veneen kiinnityspaalu tai -poiju taikka rakentaa 
rantaansa toisen vesialueelle ulottuva laituri, venevaja tai muu näihin verrattava rakennelma → 
HUOM! Vaikka vesitalouslupaa ei tarvittaisi, saattaa rakennus- tai toimenpidelupa olla kuitenkin 
tarpeen rakennelman rakentamiseen. 

 

3.4 Kiinteistöjen ja vesialueiden omistusoikeus sekä yleis- ja erityisperusteiset 
käyttövaltuudet 

 

- Kiinteistöjen ja niihin kuuluvien vesialueiden omistusoikeus siirtyy yleensä kiinteistökaupassa, 
lahjana tai perintönä. 

-rantamatalaperiaate: raja sijaitsee järvessä 500 metrin päässä siitä kohdasta, josta kahden metrin 
keskivedenkorkeuden mukainen syvyys alkaa.  

- Samaa periaatetta sovelletaan meren ulappaan saariston ulkopuolella ja rannikon edustalla 

→ Sitä noudatetaan, kun järvenselkä tai ulappa on joka suuntaan vähintään kahdeksan kilometrin 
mittainen ilman, että sen katkaisee vähäistä suurempi saari. 

- Periaatteen mukaan määräytyvän rajan ulkopuoliset vesialueet kuuluvat yleisinä vesialueina 
valtiolle ja niitä hallinnoi ja hoitaa yleensä Metsähallitus. 

- Jos vastaan tulee toisen kylän vesialue, sovelletaan vesialueen jakamisessa keskiviivaperiaatetta. 

→ kylällä on oikeus siihen osaan vesialuetta, joka on lähempänä sen kuin toisen kylän rantaa 

-PL 15§: omaisuuden suoja → voidaan rajoittaa vain yleisesti hyväksyttävin rajoitusperustein 

”Rajoitusten tulee toisin sanoen perustua lakitasoisiin, riittävän täsmällisiin ja tarkkarajaisiin 
säännöksiin, niiden tulee palvella perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttäviä tarkoitusperiä, 
niiden tulee olla sopusoinnussa suhteellisuusvaatimuksen kanssa sekä täyttää riittävän 
oikeusturvan vaatimukset. Rajoitusta pidetään perustuslainmukaisena, jos kaikki 
rajoitusedellytykset täyttyvät” 

- Omaisuuteen voi kohdistua lunastus- ja pakkotoimioikeuksia sekä etuosto-oikeus. 

- Yleiset lunastusperusteet ovat LunL 4.1 §:ssä, jonka mukaan lunastaa saadaan, kun yleinen tarve 
sitä vaatii. UND: jos lunastuksen tarkoitus voidaan yhtä sopivasti saavuttaa jollain muulla tavalla 



taikka jos lunastuksesta yksityiselle edulle koituva haitta on suurempi kuin siitä yleiselle edulle 
saatava hyöty. 

-erityiset lunastusperusteet löytyvät muista säädöksistä, esim. MRL 96–100 § ja LSL 52 §  

-VL muotoilee hieman poikkeavasti lunastuslakiin verraten. VL 2:13.3:ssä puhutaan ainoastaan 
kiinteän omaisuuden omistusoikeuden lunastamista, ja esim. käyttöoikeuden perustaminen toisen 
omaisuuteen kutsutaan ” oikeudeksi toisen alueeseen”. → Kirjallisuudessa tätä oikeutta kutsutaan 
pakkotoimioikeudeksi ja sen myöntää lupaviranomainen (AVI) 

-etuosto-oikeus: kunnan oikeus lunastaa myyty kiinteistö → vain kunnassa sijaitsevan kiinteistön 
kaupassa. 

- etuosto-oikeus yleensä yhdyskuntarakentamista sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten, 
muuta eesim. HKI, Espoo ja Vantaa: etuosto-oikeus ei rajoitu näihin tarkoituksiin.  

- Omistajan on tosiasiassa siedettävä tiettyyn rajaan asti myös jokamiehenoikeuksia maastossa, 
vesien yleiskäyttöä tai yleiskalastusoikeuksia. 

 

- Yleiskäyttö- ja jokamiehenoikeuksia voidaan laajassa merkityksessä luonnehtia yleisperusteisiksi 
toisen omistaman alueen yleiskäyttövaltuuksiksi 

- käyttövalta ei perustu omistusoikeuteen taikka erityisiin oikeuksiin tai etuuksiin, vaan esimerkiksi 
alun perin maan tapaan. 

- Yleisperusteiset yleiskäyttövaltuudet kuuluvat kaikille ja niiden piiriä rajaa lähinnä käytön 
haitattomuus (haitattomuusvaatimus) 

→ käytön siis oltava tilapäistä ja muutoinkin mahdollisimman haittaamatonta omistajalle  

-omistajan/oikeuden haltijan suostumus tarvitaan, mikäli toiminta muuttuu 
säännölliseksi/laajemmaksi. Esim. säännöllisiin kalastusretkiin tai suunnistus-/kalastuskisojen 
järjestämiseen tarvitaan suostumus.  

- Yleiskäyttö- ja jokamiehenoikeudet ovat yleensä yleisperusteisina väistyviä alueen 
yleiskäyttövaltuuksia erityisperusteisiin oikeuksiin verrattuna. 

- Erityinen peruste alueen käyttövaltuudelle on yleensä johdettavissa omistusoikeudesta.  

- Jokamiehenoikeudet ovat yksi omistusoikeutta rajoittavista instituutioista, mutta niitä ei suojata 
samalla tavalla perusoikeutena kuin omistusoikeutta tai muita erityisperusteisia oikeuksia ja 
saamelaisten kulttuurisia oikeuksia. 

-jokamiehenoikeudet voivat tietyissä oloissa heiketä tai jopa kadota 

- Yleiskäyttövaltuus saa hieman vahvemman aseman, jos sille on oikeusjärjestyksessä jokin 
erityinen jollekin ihmisryhmän jäsenille oikeuksia antava peruste, kuten alkuperäiskansan 
kulttuurin suoja. 

 



 

 

 

-jokamiehenoikeus: liikkumista jalan, hiihtäen, polkupyörällä tai muulla niihin verrattavalla tavalla 
toisen alueella pihapiirin ulkopuolella. 

-tilapäinen yhden/kahden yön leiriytyminen myös sallittua jokamiehenoikeuden raameissa 

-RL 28:11§: hallinnan loukkaus. Määrittää viime kädessä rajat leiriytymiselle.  

-telttailu ei saa häiritä kotirauhaa eikä muutenkaan aiheuttaa haittaa maanomistajalle 

-pelastusL 6.2§:n mukaan ei saa sytyttää avotulta toisen maalle ilman maanomistajan lupaa 

-jokamiehenoikeuden piiriin kuuluu luonnonvaraisten kukkien, marjojen ja sienien poimiminen 

-RL 28:14: e contrario-tulkinnan mukaan ei saa poimia puista oksia eikä käpyjä jne.  

-vesien yleiskäyttö: vähäiset vedenottotarpeet, virkistyskäyttö ym. Esim. uiminen ja 
peseytyminen, vesillä liikkuminen.   

 - Muita yleisperusteisia toisen omistaman alueen yleiskäyttövaltuuksia ovat esimerkiksi KalL 7 §:n 
mukaiset yleiskalastusoikeudet 

→ ”oikeus veloituksetta onkia ja pilkkiä…” 

-Viehekalastuksesta on jokaisen 18 vuotta täyttäneen 65-vuotiaaksi asti suoritettava vuotuinen 
kalastonhoitomaksu. 

- Kalastusta ei saa yleiskalastusoikeuden perusteella harjoittaa niin, että vesialueen omistajan, 
vuokramiehen tai sanotulla alueella kalastusta ammattimaisesti harjoittavan mahdollisuus 
kalastusoikeutensa hyväksikäyttämiseen kohtuuttomasti vaikeutuu.  

- ELY-keskus voi KalL 54 §:n mukaisesti rajoittaa suhteellisuusperiaatteen rajoissa onkimista, 
pilkkimistä ja viehekalastusta taikka kieltää ne enintään 10 vuodeksi kerrallaan tietyllä alueella 



-yleiskalastusoikeus: 1) yleisperusteinen/varsinainen yleiskalastusoikeus (jokamiehenoikeuteen 
rinnastettava) ja 2) erityiset perusteet yleiskalastusoikeudelle (esim. saamelaisten oikeudet) 

-saamelaisten oikeudet ovat olleet lähempänä omistusoikeutta kuin käyttöoikeuksia, joten on 
pidetty tarpeellisena ratkaista asia saamelaisten kotiseutualueella jaollisen omistusoikeuden 
avulla → ei olisi enää saamelaisten osalta toisen (lähinnä valtion) omistaman alueen 
yleiskäyttövaltuudesta esimerkiksi kalastukseen, vaan jaollisesti omistetun alueen omistajien 
erityiskäyttövaltuuksista tiettyihin mahdollisesti lailla tai omistajien keskinäisin sopimuksin 
tarkemmin määriteltyihin tarkoituksiin.  

- Erityisperusteisiin yleiskäyttövaltuuksiin sisältyy myös esimerkiksi metsästyslain 7 §:n mukainen 
Suomessa pysyvästi asuvan tai kunnan asukkaan oikeus metsästää yleisellä vesialueella ja 
talousvyöhykkeellä tai poronhoitolain 3 §:n mukainen poronhoidon harjoittamisoikeus.   

-kaivosmineraalien etsintätyö: toisinaan rinnastettu yleiskäyttöoikeuteen. KaivosL 7.1 §:n mukaan 
jokaisella on toisenkin alueella oikeus kaivosmineraalien löytämiseksi tehdä geologisia mittauksia 
ja havaintoja sekä ottaa vähäisiä näytteitä, jos toimenpiteistä ei aiheudu vahinkoa eikä vähäistä 
suurempaa haittaa tai häiriötä.  

-etsintätyötä koskeva säännös antaa hieman laajemmat valtuudet kuin jokamiehenoikeus, kun 
siihen esim. kuuluu oikeus maankamaran ainesten ottamiseen.  

→ etsintätyössä kyse on oikeusjärjestyksen jokaiselle antamasta erityiskäyttövaltuudesta toisen 
omistamalla alueella.  

 

 

-Sopimusperusteinen oikeus omistusoikeudesta johdettuna (ks. kaaviot 4 ja 5) on samojen 
yleisten rajoitusten alainen kuin omistajan oikeudet käyttää luonnonvaroja 
(erityiskäyttövaltuudet).  

-Luonnonvarojen luovutus ei anna siten saajalle suurempaa oikeutta kuin on sen luovuttavalla 
omistajalla. 

- Sopimuksella ei voida myöskään perustaa yleiskäyttövaltuutta toisen omistamalle alueelle, vaan 
kyseessä on sopijapuolen omistukseen palautuva erityiskäyttövaltuus.  



 

3.5 Ympäristönsuojelu- ja naapuruusoikeus 

immissio: käsite peräisin roomalaisesta naapuruusoikeudesta. Sillä tarkoitetaan alun perin toiselle 
kiinteistölle ulottuvaa haitallista vaikutusta (kohdesidonnainen), joka syntyy emissiona, päästönä 
tietystä toiminnasta tai laitoksesta, esimerkiksi haitallisena savukaasuna tehtaanpiipun päästä 
(laitoskohtainen) 

-päästö: ihmisen toiminnasta aiheutuvaa aineen, energian, melun, tärinän, säteilyn, valon, 
lämmön tai hajun päästämistä, johtamista tai jättämistä yhdestä tai useammasta kohdasta 
suoraan tai epäsuorasti ilmaan, veteen tai maaperään. (YSL 5.1§)  

-immissiokielto: kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa ei saa käyttää siten, että naapurille, 
lähistöllä asuvalle tai kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa hallitsevalle aiheutuu kohtuutonta 
rasitusta ympäristölle haitallisista aineista, noesta, liasta, pölystä, hajusta, kosteudesta, melusta, 
tärinästä, säteilystä, valosta, lämmöstä tai muista vastaavista vaikutuksista (NaapL 17§)  

-YSL 49.1 kohta 5: lupapäätös ei saa käytännössä merkitä immissiokiellon rikkomista ja kiellon 
sisältämän kohtuuttoman rasituksen mahdollisuus otetaan huomioon myös harkittaessa luvan 
tarvetta toiminnalle ts. lupakynnyksenä  

-ympäristön pilaantuminen, YSL 5.2§  

-resipientti: perinteisesti vesistö joka ottaa vastaan päästöjä, mutta voidaan käyttää myös yleisesti 
vaikutusten ilmenemispaikasta (esim. asuntoalue, kalastusvesi) 

-resipienttiperiaate (Hollo): jätevesipäästöjen sallittavuus riippuu viime kädessä siitä, voiko vesistö 
säilyä luonnoltaan elinkelpoisena kalastusta, virkistystä tai muuta tarvetta varten 

-paras käyttökelpoinen tekniikka (best available technology, BAT): YSL 5:1 kohta 7 

-YSL 7 luvun ns. direktiivilaitosten osalta BAT ja siihen liittyvät vertailuasiakirjat ja päätelmät ovat 
saaneet yhä vahvemman standardin luonteen lupapäätöksessä  

→ kansallisten laitosten kohdalla BAT otetaan vielä huomioon punnintanormina vain muun 
materiaalin ohella 

-terveyshaitta: YSL 5.1§ kohta 4 

-terveyshaitan poistamiseksi voidaan antaa erityinen määräys → voidaan kohdistaa vain 
aiheuttajaan 

-jätteen määritelmä kehittynyt ja muuttunut monesti, määritelmästä runsaasti EU-oikeuden 
käytäntöä eri kehitysvaiheista 

-viimeistään voimassa oleva jätedirektiivi käynnisti ns. kodifioinnin vaiheen. → tunnistaa selvästi 
kierrätystä ja kiertotaloutta tukien paitsi 5 artiklan mukaisesti sivutuotteet myös 6 artiklan 
mukaisesti jätteeksi luokittelun päättymisen tietyissä olosuhteissa (end-of-waste) 

-Keskeisenä kierrätystä edistävänä välineenä on ns. jätehierarkia (jätedirektiivi 4 art. 1 kohta).  



-Jätedirektiivin mukaan jätehierarkiaa sovelletaan etusijajärjestyksenä jätteen syntymisen 
ehkäisemistä ja jätehuoltoa koskevassa lainsäädännössä ja politiikassa.  

Jätehierarkian tasoja ovat: 

1. ehkäiseminen; 

2. valmistelu uudelleenkäyttöön; 

3. kierrätys; 

4. muu hyödyntäminen, esimerkiksi energiana; ja 

5. loppukäsittely.  

 

-loppukäsittely: esim. kaatopaikalle vieminen; toimi, joka ei ensisijaisesti ole hyödyntämistä 

-Suomessa jätedirektiivi pantu voimaan uudella jätelailla. Lain 8§:ssä velvollisuudesta noudattaa 
etusijajärjestystä.  

-jäte: ainetta tai esinettä, jonka sen haltija on poistanut tai aikoo poistaa käytöstä taikka on 
velvollinen poistamaan käytöstä (jäteL 5§)  

-myös Suomessa syntynyt jonkin verran oikeuskäytäntöä määritelmästä 

-KHO:2013:102: vaaralliseksi luokiteltu jäte voi tietyissä olosuhteissa hyödyntämistoimen kautta 
lakata olemasta jätettä  

-vaarallinen jäte: jäte, jolla on palo- tai räjähdysvaarallinen, tartuntavaarallinen, muu terveydelle 
vaarallinen, ympäristölle vaarallinen tai muu vastaava ominaisuus (vaaraominaisuus) (jäteL 6§)  

- milloin jäte lakkaa olemasta jätettä, jäteL 5.4§. Kriteerit eivät kuitenkaan suoraan ratkaise, 
milloin lakkaa olemasta.  

Pihalehto on tunnistanut oikeuskäytännöstä seuraavat neljä kriteeriä, joita käytetty jätteeksi 
luokittelun päättymisen (end-of-waste) arvioinnissa:  

1. jäte on läpikäynyt hyödyntämistoimen;  

2. sen tulevasta käytöstä on varmuus;  

3. sen käyttö on laillista; ja  

4. sen käyttö ei kokonaisuutena arvioiden aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai 
ympäristölle 

-Lisäksi valtioneuvosto voi asetuksella antaa tarkempia säännöksiä jätelajeittain siitä, milloin aine 
tai esine ei ole enää jätettä, kunhan JäteL 5.4 §:n mukaiset edellytykset täyttävät. 

 



 

-kemikaali: aineita ja seoksia siten kuin ne määritellään REACH-asetuksessa ja CLP-asetuksessa 

→seoksella tarkoitetaan seosta tai liuosta, joka koostuu kahdesta tai useammasta aineesta 

→aineella tarkoitetaan alkuainetta ja sen yhdisteitä sellaisina kuin ne esiintyvät luonnossa tai millä 
tahansa valmistusmenetelmällä tuotettuina, mukaan luettuna aineen pysyvyyden säilyttämiseksi 
tarvittavat lisäaineet ja valmistusprosessista johtuvat epäpuhtaudet, mutta lukuun ottamatta 
liuottimia, jotka voidaan erottaa vaikuttamatta aineen pysyvyyteen tai muuttamatta sen 
koostumusta. 

 

3.6 Biodiversiteetti-, ilmasto- ja luonnonsuojeluoikeus 

 

-luonnon monimuotoisuuden kolme tasoa:  1) lajien sisäisenä monimuotoisuutena eli 
perintötekijöiden (geenien) vaihteluna yhden lajin, alalajin tai kannan sisällä, 2) lajien välisenä 
monimuotoisuutena ja 3) ekosysteemien monimuotoisuutena 

-Biodiversiteettisopimuksen 2 artiklassa ”biologinen monimuotoisuus” tarkoittaa kaikkiin, kuten 
manner-, meri- tai muuhun vesiperäiseen ekosysteemiin tai ekologiseen kokonaisuuteen kuuluvien 
elävien eliöiden vaihtelevuutta 

-ekosysteemi: eliöyhteisöjen ja niiden elottomien (abioottisten) elinympäristöjen toiminnallisen 
yksikön muodostaman dynaamisen kokonaisuuden 



-biologiset luonnonvarat: perintöainesta, eliöitä tai niiden osia, populaatioita tai muita 
ekosysteemien elollisia osia, jotka ovat tai saattavat olla käyttökelpoisia tai arvokkaita 
ihmiskunnalle 

-in situ-suojelu (Biodiversiteettisopimus): ekosysteemien ja luontaisten elinympäristöjen suojelua 
sekä lajien elinkykyisten populaatioiden säilyttämistä ja elvyttämistä niiden luonnollisessa 
ympäristössä ja jalostettujen tai viljelylajien osalta siinä ympäristössä, jossa ne ovat kehittäneet 
erityisominaisuutensa  

-ex situ-suojelu: biologisen monimuotoisuuden osien suojelua muussa kuin niiden 
luonnonmukaisessa elinympäristössä  

-kestävä käyttö (biodiv.sop.): biologisen monimuotoisuuden osien käyttöä siten, että käytön laatu 
tai määrä ei pitkällä aikavälillä johda biologisen monimuotoisuuden vähenemiseen, ja joka siten 
tukee biologisen monimuotoisuuden mahdollisuuksia tyydyttää nykyisten ja tulevien sukupolvien 
tarpeet ja pyrkimykset.  

-luonnon monimuotoisuuden yläpitäminen kitkeytyy PL 20§:ään jokaisen vastuusta ympäristöstä. 
Myös LSL 1§ ja MetsäL§ tavoitteena on monimuotoisuuden suojelu.  

-vieraslaji (EU:n vieraslajiasetus): eläimen, kasvin, sienen tai mikro-organismin lajin, alalajin tai sitä 
alemman taksonin elävää yksilöä, joka tuodaan sen luontaisen levinneisyysalueen ulkopuolelle, 
mukaan lukien sen mikä tahansa osa, sukusolut, siemenet, munat tai lisääntymisyksiköt sekä mitkä 
tahansa hybridit, lajikkeet tai rodut, jotka saattavat selviytyä ja myöhemmin lisääntyä.  

-kaikki vieraslajit eivät ole haitallisia 

- haitalliseksi määritelty vieraslaji: laji jonka tuonnin tai leviämisen on todettu uhkaavan luonnon 
monimuotoisuutta ja siihen liittyviä ekosysteemipalveluja tai vaikuttavan niihin haitallisesti 
(asetuksen 3 art. 2 kohta) 

-avustettu leviäminen: luonnon monimuotoisuuden turvaamistarkoituksessa tehtävä siirto, jossa 
ilmastonmuutoksen vuoksi vaarantunutta lajia/sen populaatiota suojellaan siirtämällä sitä 
nykyisen esiintymisalueensa ulkopuolelle alueelle, jolle se ennusteiden mukaan siirtyisi ilmaston 
muuttuessa, jos leviämiseen olisi riittävästi aikaa ja/tai leviämiselle ei olisi ihmisen aiheuttamia 
esteitä 

-avustettuun leviämiseen liittyy erilaisia oikeudellisia ja ekologisia haasteita 

-KHO:n ratkaisu 29.8.2012: oikeus katsoi ”biologisen levinneisyysalueensa” ulkopuolelle 
siirrettävien lajien olevan sellaisia vieraslajeja, joiden pysyvän kannan muodostuminen olisi 
luonnonsuojelulain vastaista. 

-ilmastonmuutos: ilmastoL 5§:n 2 kohta  

-ilmastonmuutoksen hillitseminen: ilmastoL 5§:n 3 kohta 

-ilmastonmuutokseen sopeutuminen: ilmastoL 5§:n 4 kohta 



-Hillintäkeinoina esitöissä mainitaan muun muassa uusiutuvan energian käyttö tai energian 
säästäminen, hiilidioksidin talteenotto ja varastointi sekä jopa ilmastonmuokkaus, johon liittyy 
hyvin paljon epävarmuutta  

-ekosysteemipalvelu: luonnon (ekosysteemien) ihmiselle tuottamia hyötyjä, jotka tavallisesti 
jaetaan neljään luokkaan: tuotanto-, säätely-, kulttuuri- ja tukipalvelut. Termi ei vielä sisälly 
LSL:ään, mutta löytyy oikeuskäytännöstä i EU-direktiivistä.  

tuotanto: ravinto, raaka-aineet (puut, bioenergia), geneettiset resurssit (jalostetut kasvit ja 
eläimet) ja lääkeaineet  

säätely: pienilmaston lämpötilan säätely asumista, terveyttä ja viljelyä varten, ilman ja veden 
puhdistus ja tarjonta hengitettävää ilmaa ja juoma- ja kasteluvettä varten ja kasvien pölytys 
hedelmien kasvattamiseksi  

kulttuuri: maisema, virkistysmahdollisuudet sekä tiedettä ja uskontoa tukevat luonnon palvelut. 

tuki: uuden maa-aineksen ja ravinteiden muodostuminen 

 

-luonnonvarapalvelu: luonnonvaran, esimerkiksi lajin ja sen elinympäristön, luontotyypin, vesistön 
tai pohjaveden, hyödyllistä vaikutusta toiselle luonnonvaralle tai ihmisille   

-luonnonvarojen kompensaatio: toimet, joilla pyritään vähentämään ihmisen toiminnasta 
ympäristölle aiheutuvaa haittaa käytännön toimin luonnonympäristössä (Suvantola) 

-ekologinen kompensaatio: kyse vaihtokaupasta (trade-off) tai vastapainottavista toimenpiteistä 
(counterbalancing activities). Kompensoivat toimet hyödyttävät ympäristöä ja ne suoritetaan 
ympäristölle aiheutettavien haitallisten vaikutusten vastapainoksi. Ekologisilla 
kompensaatiotoimilla pyritään aikaansaamaan luonnonarvoja, jotka korvaavat heikennettävät tai 
hävitettävät luonnonarvot. (Suvantola) 

→ tavoite: ympäristölle ei aiheudu nettomenetystä (no net environmental loss) vaan jopa 
ympäristöllistä nettohyötyä  

-Ekologinen kompensaatio voidaan suorittaa tilannekohtaisesti ekosysteemin ennallistamisena, 
palauttamisena, uudelleen luomisena tai esimerkiksi haitta-aineiden talteenottona 

-ekosysteemilähestymistapa: strategiaa maa-alueiden, vesistöjen ja elollisten luonnonvarojen 
integroituun hoitoon  

→ tarkoituksena edistää niiden suojelua ja kestävää käyttöä tasavertaisesti 

-Ekosysteemilähestymistapa ei tällaisena vielä riitä, ellei siihen integroida yleisemmin 
ekosysteemin heikentymisen estämistä  

-erämaa: puuttuu oikeudellisena käsitteenä useimmista eurooppalaisista oikeusjärjestyksistä 

→ Suomi ja Islanti poikkeuksia 



-ErämaaL 1§: erämaa-alueita perustetaan alueiden erämaaluonteen säilyttämiseksi, 
saamelaiskulttuurin ja luontaiselinkeinojen turvaamiseksi sekä luonnon monipuolisen käytön ja 
sen edellytysten kehittämiseksi.  

-ErämaaL 1 §:n sisältämä lain tarkoitus onkin paitsi alueiden erämaaluonteen säilyttäminen myös 
saamelaisten kulttuuristen oikeuksien, kuten perinteisen poronhoidon, metsästyksen ja 
kalastuksen, ja ylipäätään alueiden luontaiselinkeinojen turvaaminen  

-Kun erämaa-alueet myöhemmin liitettiin pääosiltaan Natura 2000-verkostoon, painotus erämaa-
alueilla on siirtynyt yhä enemmän luonnonsuojelun puolelle 

 

-Natura2000-verkosto: luontodirektiivi ja lintudirektiivi. Pyritään varmistamaan kyseisten 
luontotyyppien ja lajien elinympäristöjen suotuisan suojelun tason säilyttäminen.  

-esim. liito-orava ja valkoselkätikka yhteisön tärkeinä pitämiä lajeja. Luontotyyppeinä esim. fladat 
ja kluuvit.  

Luontotyypin suojelun taso katsotaan luontodirektiivin 1 artiklan e kohdan mukaan suotuisaksi jos: 

● sen luontainen levinneisyys sekä alueet, joilla sitä esiintyy tällä alueella ovat vakaita tai 
laajenemassa ja 

● erityinen rakenne ja erityiset toiminnot, jotka ovat tarpeen sen säilyttämiseksi pitkällä 
aikavälillä, ovat olemassa ja säilyvät todennäköisesti ennakoitavissa olevassa 
tulevaisuudessa ja 

● alueelle luonteenomaisten lajien suojelun taso on suotuisa jäljempänä tarkoitetulla tavalla. 

Lajin suojelun taso katsotaan luontodirektiivin 1 artiklan i kohdan mukaan suotuisaksi kun: 

● kyseisen lajin kannan kehittymistä koskevat tiedot osoittavat, että tämä laji pystyy pitkällä 
aikavälillä selviytymään luonnollisten elinympäristöjensä elinkelpoisena osana, 

● lajin luontainen levinneisyysalue ei pienene eikä ole vaarassa pienentyä ennakoitavissa 
olevassa tulevaisuudessa, ja 

● lajin kantojen pitkäaikaiseksi säilymiseksi on ja tulee todennäköisesti olemaan riittävän 
laaja elinympäristö. 

 

-lyhyempi määritelmä suotuisasta suojelutasosta LSL:ssä, mutta tulkintasuositus 
oikeuskirjallisuudessa on, että sisällytetään LSL 5 §:n mukaista suotuisaa suojelutasoa tulkintaan 
luontodirektiivin määritelmien mukaisesti riippumatta siitä, onko kyse EU:n tärkeänä pitämänä tai 
mahdollisesti vain kansallisesti suojelusta luontotyypistä tai lajista.  

-harkittaessa luontotyypin tai lajin suojelusta poikkeamista on kiinnitettävä huomiota ensisijaisesti 
kokonaisarvioon (esim Suomen alue, EU:n alue), mutta myös alueellinen arvio on tehtävä 

 



3.7 Ympäristöprosessioikeus 

-asianosainen: se, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee (HL 11§)  

-asianosaisasema tuottaa vahvan oikeuden osallistua ennen (ex ante) ja jälkeen (ex post) 
päätöksenteon. Ex post-osallistuminen yleensä oikeus tehdä oikaisuvaatimus, 
muutoksenhakuoikeus 

-julkisuusL 11§: hakijalla, valittajalla sekä muulla, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee 
(asianosainen), on oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto muunkin 
kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn. → 
poikkeustilanteet 11.2§, tulkitaan suppeasti 

-Asianosainen lunastus- ja kiinteistötoimituksissa on hakija ja muu henkilö, jonka oikeutta toimitus 
välittömästi koskee. → on katsottu, että myös naapuritilan omistaja asianosainen siltä osin, kun 
asia koske hänen tilaan kohdistuvia rasitteita 

-KKO:2015:61: nähtiin, että naapuritilan omistajalla ei asianosaisasemaa (kyseessä lohkomisen 
yhteydessä tehtävä rajankäynti, joka ei välittömästi koskenut häntä) 

-JäteL 138.1 §:n 1 kohdassa: ”saattaa koskea” → todennäköisyys riittää valitusoikeuteen eli 
asianosaisuuden syntyyn. 

-asianosaisten piiriä voidaan myös laajentaa laissa olevalla luettelolla, MRL 193§ 

- yhteisöjä, joilla on laissa erityinen valitusoikeus, ei nimitetä yleensä asianosaisiksi 

-Jos yhdistyksellä ei ole laissa erityistä valitusoikeutta, PL 20§ huomioon ottaen asianosaisuuteen 
on voitu sisällyttää oikeuskäytännössä eräin edellytyksin yhdistyksen valitusoikeus  

-Useissa KHO:n vuosikirjaratkaisuissa HLL 6 §:ää tulkittu niin, että yhdistyksillä on ollut lainkohdan 
tarkoittama asianosaisen asemaan rinnastuva valitusoikeus. Taustalla myös oikeus tiedon 
saantiin, yleisön osallistumisoikeus päätöksentekoon sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus 
ympäristöasioissa koskeva yleissopimus (Århusin sopimus) 

-Voidaankin todeta, että HLL 6.1 §:n mukaisen asianosaiskäsitteen tulkinnassa ”päätöksen 
välittömänä vaikutuskohteena olevaa etua” KHO:n oikeuskäytännössä rinnastetaan yhä 
selvemmin yhdistyksen tarkoituksensa mukaisesti ajamaan yleiseen luonnon- ja 
ympäristönsuojeluetuun. 

-poikkeus: KHO:2016:10. Katsottiin, ettei ympäristö- ja luonnonsuojeluyhdistyksellä ollut 
asianosaisasemaa eikä oikeutta muutoksenhakuun ydinvoimalan alueen lunastuslupaa ja 
ennakkohaltuunottoa merkitsevästä päätöksestä. → yhdistykset eivät voi valittaa ydinvoimalan 
lunastusluvasta 

-Ympäristöoikeus on myös yksityisoikeutta ja esimerkiksi ympäristövahingonkorvauskanne 
käsitellään siviiliprosessissa 

-asianomistaja ympäristörikoksissa 



-Århusin sopimuksen tarkoitus: sopimusvaltiot takaavat yleisölle oikeuden saada tietoa, 
osallistua päätöksentekoon ja käyttää muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeutta 
ympäristöasioissa. 

-kolmen pilarin osallistumismalli sopimuksessa 

-yleisön käsite keskeinen: ”yksi tai useampi luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö ja, kansallisen 
lainsäädännön tai käytännön mukaisesti, näiden henkilöiden yhteenliittymät, järjestöt tai ryhmät. 
(Årshus sop. 2 art 4 kohta) 

-”Yleisö jota asia koskee” → yleisö, johon ympäristöä koskeva päätöksenteko vaikuttaa tai 
todennäköisesti vaikuttaa, taikka yleisöä, jonka etua se koskee   

-Lisäksi ympäristönsuojelua edistäviä ja kansallisen lainsäädännön vaatimukset täyttäviä valtiosta 
riippumattomia järjestöjä pidetään tätä määritelmää sovellettaessa yleisönä, jonka etua asia 
koskee.  

-Uusimmassa ympäristölainsäädännössä yhdistyksille on tietyin edellytyksin annettu valitusoikeus; 
esimerkiksi LSL 61.3 §:n mukaan valitusoikeus on korvaus- ja eräitä poikkeuspäätöksiä lukuun 
ottamatta myös sellaisella rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella yhteisöllä, jonka 
tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun edistäminen. 

→ ”ympäristöperusoikeusmyönteinen tulkinta” 

-ympäristövaikutuksia arvioidaan usein etukäteen sellaisten isojen hankkeiden kohdalla, joilla voi 
olla haitallisia ympäristövaikutuksia. Myös näissä operoidaan joissakin tapauksissa yleisö-
käsitteellä (esim SOVAL 2§)  

-Suomessa hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnissa ei operoida varsinaisesti yleisön 
käsitteellä, vaan hankkeesta kuullaan yleisesti sen todennäköisellä vaikutusalueella. 

-osallinen: MRL 62 §:n nojalla 1) alueen maanomistajia ja 2) niitä, joiden asumiseen, työntekoon 
tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä 3) viranomaisia ja yhteisöjä, joiden 
toimialaa suunnittelussa käsitellään.  

-Esitöiden mukaan osallisen käsite on yleensä huomattavasti laajempi kuin asianosaisen käsite 

-ei kuitenkaan suoraan sisällä kunnan jäsentä 

-2. ryhmään on katsottu kuuluvan esimerkiksi kaava-alueen asukkaat + ne kaava-alueen 
ulkopuolella asuvat, joiden asumiseen kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa 

-3. ryhmään kuuluu esimerkiksi seurakunnat, yritykset, asukasyhdistykset, luonnonsuojelujärjestöt 
taikka maanomistajia tai elinkeinoelämää edustavat yhdistykset 

-Oikeuskäytännössä myös naapurikaupungin asukkaita on pidetty osallisena. 

-Rikosoikeudessa osallisen käsitteelle on vakiintunut eri merkitys, sekä laajemmassa että 
suppeammassa merkityksessä. Laaja: ne, jotka joutuvat rikoksesta tekijänvastuuseen. Suppea: ns. 
varsinainen osallisuus, esim avunanto ja yllytys.  



-KKO 2009:47: osallisen käsite voikin saada erilaisen merkityksen ympäristöön liittyvissä eri 
prosesseissa (tässä asiassa rikosprosessi, jossa todettiin, että ei ollut osallisuutta) 

-Ympäristöprosesseissa muutoksenhaun päälinjat ovat hallintovalitus ja kunnallisvalitus. 

-Kunnallisvalituksen saa KuntaL 137.1 §:n pääsäännön mukaisesti tehdä paitsi asianosainen myös 
kunnan jäsen.   

-kunnan jäsenen määritelmä kuntaL 3§ 

-hallituksen 29.5.2015 päivätyssä strategisessa ohjelmassa on kirjaus, että ”Maankäyttö- ja 
rakennuslakia uudistetaan rakentamismahdollisuuksien helpottamiseksi: --- Selvitetään 
siirtyminen kaavoitusasioissa kunnallisvalituksesta hallintovalitukseen” 

→ tarkoittaisi, että vain asianosainen (ei enää kunnan jäsen) voisi tehdä valituksia 

→ Mäkinen: muutos ei selkiyttäisi tilannetta, sillä oikeuskäytännössä ympäristöasioissa 
asianosaisuutta arvioitaisiin sen jälkeen yksittäistapauksittain erilaisten vaikutusten kautta ja myös 
perustuslain, erityisesti PeL 20 §:n ja 21 §:n, tulkintavaikutus huomioon ottaen  

-Ympäristöoikeudessa keskeistä on ympäristöperusoikeuden ja oikeusturvan valossa myös 
jokaisen tiedonsaanti- ja osallistumisoikeuksien turvaaminen   

 

 

 

 



Ympäristöoikeuden perusteet (s. 123-173) 
 
4. Ympäristöperusoikeus ja ympäristöoikeuden periaatteet 
 
4.1 Yleistä 
 

- Tavoitteena ympäristönsuojelu 
- Ympäristöoikeuden tehtävänä on suhteuttaa laissa asetetut suojelutavoitteet konkreettisissa 

tilanteissa ilmeneviin muihin ympäristöön liittyviin intresseihin 
- Ympäristöperusoikeuden ja ympäristöä suojelevien oikeusperiaatteiden merkitys ympäristösääntelyn 

taustalla ja lain tulkinnan tukena 
 
4.2 Ympäristöperusoikeuden sisältö ja merkitys 
 

- PL 20.1 § → vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu 
kaikille 

o Sekä julkinen valta että yksityiset luonnolliset ja oikeushenkilöt 
- Jokaisen velvollisuudet luontoa kohtaan voidaan ymmärtää joko luonnon itseisarvosta lähteviksi tai 

ilmaukseksi kaikille ihmisille jakamattomasti kuuluvasta oikeudesta 
- Subjekteina voidaan pitää myös tulevia ihmissukupolvia 
- Kestävän kehityksen periaate 
- Julistuksenomainen säännös → kuitenkin julistuksenomaisuus ei tee sitä merkityksettömäksi → ei 

tarkoitettu suoraan sovellettavaksi → vahvasti ohjaava, toteutuu ennen kaikkea tavanomaisten 
lakien kautta 

- PL 20.2 § → julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön sekä 
mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon 

- Ympäristön terveellisyys ymmärrettävä laajasti → terveellinen siinä mielessä, ettei ympäristön tila 
aiheuta välittömästi tai välillisesti ihmiselle sairastumisriskiä 

o Myös pidemmällekin meneviä vaatimuksia → tietynasteinen ympäristön viihtyisyyden 
ulottuvuus 

- PL 20.2 § sisältää julkiselle vallalle kaksi aktiivista ulottuvuutta normin antamisesta 
o Edistää jokaisen oikeutta terveelliseen elinympäristöön 
o Edistää jokaisen vaikutusmahdollisuuksiaan 

- Vaikuttaminen käytännössä edellyttää 
o Oikeutta saada tarpeellista tietoa ympäristöstä ja hankkeiden vaikutuksista 
o Mahdollisuutta osallistua päätöksentekoon 
o Oikeutta saada tuomioistuimelta päätös siitä, onko oikeudet osallistua asianmukaisesti 

turvattu 
 
4.3 Ympäristöoikeuden suhde muihin perusoikeuksiin lain valmistelussa ja soveltamisessa 

- PL 22 § → julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen 
o Konkretisoituu lainvalmistelussa peruslakivaliokunnan lausunnoissa 
o Ympäristöperusoikeudella sama painoarvo kuin muut perusoikeudet 

- Ympäristöperusoikeuden ohella muille perusoikeuksille on annettava merkitystä paitsi ympäristöä 
koskevassa lainvalmistelussa myös lain soveltamista merkitsevässä päätöksenteossa 

- Ympäristöarvojen turvaaminen on PL 20 §:n mukaisesti ulotettava niin pitkälle, kunnes esim. PL 15 
§:ssä turvatun omistusoikeuden olennainen sisältö tulee vastaan, muita perusoikeuksia unohtamatta1 

- Omaisuudensuojan perustuslakivaliokunta kiinnittää huomiota seuraaviin perusoikeuden 
rajoitusedellytyksiin: 

1. Lailla säätämisen vaatimus 

                                              
1 Kuusiniemi 



2. Täsmällisyys ja tarkkarajaisuus 
3. Hyväksyttävän perusteen vaatimus 
4. Maanomistajan oikeusturva ja 
5. Suhteellisuusvaatimus 

- KHO 2006:58 – perusoikeuksien välinen punninta 
- Ympäristöperusoikeuden tulkintavaikutuksen huomioon ottaminen päätöksenteossa on ensisijainen 

keino suhteessa suoraan soveltamiseen (PL 106 §) tai normikontrolliin (PL 107 §) 
- Kun PL 22 §:n mukainen turvaamistavoite otetaan huomioon, PL 20.2 §:n mukaiset 

vaikuttamismahdollisuudet olisi lähtökohtaisesti turvattava oikeushenkilölle vastaavalla tavalla 
kuin luonnolliselle henkilölle, ellei yksittäistapauksessa ilmene tätä lähtökohtaa rajoittavia erityisiä 
syitä 

o PL 20.2 §:n tarkoittamat vaikuttamismahdollisuudet linkittyvät PL 21 §:n mukaiseen 
oikeusturvaan 

- Erityiset syyt yhdistyksen valitusoikeuden puuttumiselle voivat liittyä 
1. Oikeushenkilön oikeusturvatarpeen ja yleisen intressin ajamista koskevien laista ilmeneviin 

muodollisten perusteiden puuttumisen tai 
2. Oikeushenkilön tosiasiallisiin ympäristöperusoikeuden tarkoituksen vastaisiin perusteisiin 

samalla, kun muutakaan oikeusturvan tarvetta ei ole 
▪ Oikeusturvatarve voi puuttua muutoksenhaussa, jos oikeushenkilöllä ei ole yksityistä 

intressiä asiassa tai kyse ei ole oikeushenkilön edustamien jäsenten elinympäristön 
suojaamisesta 

- Yhdistysten valitusoikeuksien muodolliset perusteet – yleensä edellytetään, että: 
1. Yhdistys on ympäristölainsäädännön tarkoittamalla tavalla rekisteröity 
2. Sen toimiala ja toiminnan tarkoitus liittyvät ympäristöperusoikeuden suojaamiin lain 

soveltamistilanteessa käsillä oleviin etuihin, ja 
3. Se toimii lain soveltamistilanteen kannalta relevantilla paikallisella, alueellisella tai 

valtakunnallisella tasolla 
- Oikeuskäytännössä katsottu, että esim. yhdistyksen säännöissä maanpuolustukseen liittyvä tarkoitus 

ei sisältänyt MRL 193 §:n 6 kohdan tarkoittamaa yleistä tavoitetta vaikuttaa luonnonsuojeluun, 
ympäristönsuojeluun, kulttuuriarvojen edistämiseen tai elinympäristön laatuun muutoin → 
valitusoikeutta ei ollut 

- Valtio, kunnat sekä julkisoikeudelliset yhteisöt ja laitokset jäävät vakiintuneen lainsäädäntökäytännön 
mukaisesti perusoikeussuojan ulkopuolelle 

 
Ympäristöperusoikeuden toteutumista edistävät suositukset 
 

Säädösviidakon selkeyttäminen 
- Ympäristösääntelyä kokoava ympäristökaari harkintaan, jotta kansalaisten näkökulmasta keskeiset 

säädökset löytyisivät yhdestä lähteestä 
- Ympäristösääntelyn kokonaiskuvan parantaminen, selkeyttäminen ja ymmärrettävyyden lisääminen 
- Lupa- ja arviointimenettelyiden selkeyttäminen/yhdistämien ja sujuvoittaminen 

Hallinnon asiantuntemuksen turvaaminen 
- Viranomaisten ympäristöperusoikeutta koskevasta asiantuntemuksesta huolehtiminen työvoimaresurssien 

leikkauksissa 
- Viranomaisten ympäristöperusoikeuden sisältöä koskevan tietoisuuden/osaamisen varmistaminen (esim. 

koulutuksella) hallinnollista päätöksentekoa silmällä pitäen 
- Ympäristöperusoikeuden yhdenvertainen toteuttaminen viranomaisten paremmalla keskinäisellä 

yhteistyöllä ja tiedonvaihdolla ympäristöasioissa sekä ministeriöiden antamalla yhtenäisellä ohjeistuksella 
alueviranomaisille 

- Ympäristöperusoikeuden tunnistamisen vahvistaminen 
- Ympäristöarvojen, -periaatteiden ja –perusoikeuksien tuominen selkeästi esille sekä lainsäädännössä että 

päätöksissä ja niiden valmisteluvaiheessa 
- Kansainvälinen kehityksen huomioon ottaminen ympäristöperusoikeuden tulkinnassa ja 

ympäristölainsäädännön kehittämisessä 



- Perusoikeusjärjestelmän yleisten oppien, kuten heikennyskiellon, huomioon ottaminen 
ympäristöperusoikeuden toteutumisessa 

Kansalaisten tiedonsaannin vahvistaminen 
- Paitsi viranomaisten myös kansalaisten tietoisuuden lisääminen ympäristöperusoikeuden sisällöstä 
- Neuvonnan lisääminen ja päätöksentekoa, prosesseja ja vaikutusmahdollisuuksia koskevan tiedon 

saatavuuden parantaminen 
- Keskustelevuuden ja vuoropuhelun lisääminen tiedon välityksessä 
- Viranomaisten tiedotusvastuun selkeyttäminen ja ennalta sopiminen 

Osallistumisen vahvistaminen 
- Tiedonsaannin parantaminen valmisteilla olevista päätöksistä sekä eri vaikutusmahdollisuuksista 
- Päätökseen liittyvien ympäristövaikutusten selkeyttäminen ja havainnollistaminen 
- Osallistumisen kynnyksen madaltaminen osallistumismahdollisuuksien läheisyydellä, monipuolisuudella ja 

mm. sähköisellä saavutettavuudella 
- Osallistumisen vaikuttavuuden tunnistaminen eri vaiheissa menettelyä ja päätöksentekoa sekä 

osallistujien ja erityisryhmien, kuten saamelaisten, aitona kokemuksena palautteen huomioon ottamisesta 
Muutoksenhakuoikeuden turvaaminen ja ympäristöperusoikeuden tulkinnan kehittäminen 

- Pohjapäätösten parantaminen valitusten vähentämiseksi 
- Tiedonsaannin parantaminen muutoksenhaun paitsi mahdollisuuksista myös rajoitteista 
- Muutoksenhakujärjestelmän yleinen kehittäminen esimerkiksi käsittelyn nopeuttamiseksi kuitenkin 

muistaen, ettei uudistuksilla saa vaarantaa kansalaisten oikeutta vaikutta elinympäristöään koskevaan 
päätöksentekoon ja oikeutta hakea muutosta ratkaisuihin 

- Ympäristönsovittelujärjestelmän kehittäminen muutoksenhaun rinnalle 
- Tuomioistuinkäytännön kehittäminen kansainvälisen ihmis- ja perusoikeuksia ja ympäristöä käsittelevän 

oikeuskäytännön ja tutkimuksen pohjalta 
- Strategisen litigaation käyttäminen eli asiantunteva ja tietoinen ympäristöperusoikeutta kehittävä 

tyyppiongelmatapausten testaaminen tuomioistuimessa 
 
4.4 Oikeusperiaatteet ja ympäristösääntely 
 

- Ohjausperiaatteet voivat vaikuttaa sekä lainsäädännön kehittämiseen että joustavia oikeusnormeja 
soveltavaan ratkaisutoimintaan 

o Jos ne ohjaavat paitsi säädösten valmistelua myös esim. yritysten itsesääntelyä, niitä voidaan 
kutsua sääntelyperiaatteiksi 

o Jos ne ohjaavat vain oikeudellista päätöksentekoa tai auttavat lain tulkinnassa, niitä voidaan 
kutsua ratkaisu- tai tulkintaperiaatteiksi 

- Oikeusperiaatteella ymmärretään oikeusjärjestyksessä tunnustettua, yksityistä sääntöä laaja-
alaisempaa, usein oikeudenmukaisuusideaan tukeutuvaa toimintamallia 

o Ympäristöoikeudessa oikeusperiaatteiden yksi keskeisimmistä tehtävistä on ympäristön ja 
ihmisten terveyden suojelu → ympäristönsuojeluperiaatteet 

- Voidaan jakaa yleisiin ympäristöperiaatteisiin (esim. kestävän kehityksen periaate), luonnonvarojen 
käytön ja suojelun periaatteisiin (esim. kestävän käytön periaate) sekä 
ympäristönsuojeluperiaatteisiin (esim. ennaltaehkäisyn periaate) 

o Tässä yhteydessä kaikkia näitä kutsutaan ympäristönsuojeluperiaatteiksi 
- Taustalla usein kansainvälisoikeudellinen kehitys 

o EU:ssa ympäristöpolitiikka perustuu mm. ennalta varautumisen periaatteelle, johon 
ajatuksellisesti sisältyy varautuminen ympäristöriskeihin asianmukaisin suojatoimenpitein, 
vaikka täyttä varmuutta merkittävästä haitallisista vaikutuksista ei vielä olisi 

▪ Esim. YSL 20 § 1 kohdan varovaisuus- ja huolellisuusperiaate 
- Erilaiset vakiintuneen ympäristönsuojeluperiaatteet vaikuttavat ympäristöperusoikeutta vahvistavasti 
- Periaatteita voidaan käyttää velvoitteiden tukena (esim. Talvivaaran KO-ratkaisu, s. 133) 
- Periaatteet voivat täsmentyä laissa myös toimintaa ohjaaviksi velvollisuuksiksi 

o YSL 15 §:ssä ennalta varautumisen periaate on saanut tällaisen velvoitteen muodon 
- Tavoitteet ja arvot eivät voi oikeudellisessa mielessä olla normatiivisia ennen kuin ne ovat 

täsmentyneet ja vakiintuneet oikeudellisessa yhteisössä oikeusperiaatteiksi tai 
lainsäädäntöprosessissa mm. tiukkoja sääntöjä sisältäviksi säännöksiksi 



- Säännöistä oikeusperiaatteet eroavat yleisyysasteeltaan, arvosisällöltään ja syntytavaltaan 
o Pysyvämpi luonne kuin säännöillä → ne sisältyvät oikeusjärjestyksen pintatasoa syvempään 

rakenteeseen (oikeuskulttuuriin) 
o Antavat yleisen suunnan päätöksentekijälle tai muulle toimijoille 
o Periaatteet eivät edellytä tarkalleen tietyntyyppistä käyttäytymistä tai muutoin rajoita 

ihmisten toimintamahdollisuuksia 
o Jättävät suhteellisen laajan harkinnanvaran päätöksentekijälle 

- Sääntelyasema = ympäristönsuojeluperiaatteiden asema ja merkitys 
 
4.5 Ympäristönsuojeluperiaatteet 
 
4.5.1 Lähtökohdat ja rajaus 
 

- Keskeiset ympäristöoikeuden tavoitteet voidaan kuvata ympäristöä ja ihmisten terveyttä eri tavoin 
suojaavina periaatteina 

 

 
 

- Periaatteita on pidetty siltana kansainvälisen oikeuden, unionin oikeuden ja kansallisen oikeuden 
välillä 

o Kaikissa tai useimmissa valtioissa tunnustetut oikeusperiaatteet ovat soveltamiskelpoisia 
kansainvälisessä oikeudessa 

- Oikeusperiaatteeksi vakiintunut ympäristönsuojeluperiaate on osa oikeuskulttuuria ja se ei katoa 
säädöksiä muuttamalla 

o Esim. vanhan ympäristönsuojelulain aiheuttamisperiaate ei poistunut sillä, ettei sitä ole enää 
kirjattu sellaisenaan uuteen ympäristönsuojelulakiin 

- Ympäristöoikeudessa periaatteita voidaan lähtökohtaisesti käyttää sekä ennakko- että jälkivalvontaa 
merkitsevässä päätöksenteossa 

o Periaatteen sisältö voi olla myös sellainen, että se ohjaa vain toiseen valvontamuotoon (esim. 
ennaltaehkäisyn periaate → painottaa ympäristöhaittojen ennalta ehkäiseviä toimia ja siten 
ennakkovalvontaa) 

- Ympäristöoikeudessa käytetään ympäristönsuojeluperiaatteiden lisäksi myös muita, usein eri 
oikeudenaloilta peräisin olevia, oikeusperiaatteita 

 
4.5.2. Periaatteiden sisältö, luonne ja asema 
 

- Kestävä kehitys on paitsi tavoite myös tavoitteita toteuttava ohjausperiaate 
o Sillä tarkoitetaan ihmiskunnan nykyisten perustarpeiden tyydyttämistä viemättä tulevilta 

sukupolvilta vastaavaa mahdollisuutta 
- Jaettu neljään elementtiin: ekologiseen, taloudelliseen, sosiaaliseen ja kulttuuriseen kestävyyteen 
- Saanut vahvistuksen EU:ssa periaatteena erityisesti läpäisyperiaatteen yhteydessä 
- Ekologisesti kestävä kehitys tarkoittaa biologisen monimuotoisuuden säilyttämistä, kestävää energian 

ja luonnonvarojen käyttöä, ympäristökuormituksen sopeuttamista luonnon sietokykyyn ja kestävää 
materiaalitaloutta (esim. rakennusten osien kierrätettävyyttä) 



o Keskeisenä tavoitteena ilmastonmuutoksen hidastaminen 
- Taloudellisesti kestävä kehitys tarkoittaa sitä, että yhteiskunnan ratkaisut ovat yhtä aikaa sekä 

taloudellisesti että ekologisesti järkeviä ja tehokkaita 
- Sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävä kehitys liittyy muun muassa yhteiskunnallisesti 

oikeudenmukaisen kehityksen edistämiseen, terveydellisten olojen edistämiseen, hyvän ja eri 
väestöryhmien tarpeet tyydyttävän elinympäristön toteutumiseen rakentamisessa ja ympäristön 
hoidossa sekä kulttuuriarvojen vaalimiseen 

- Suomessa toimeenpannaan globaalia kestävän kehityksen toimintaohjelmaa (Agenda 2030) mm. 
kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen kautta 

o Siinä eri toimijat sitoutuvat edistämään kestävää kehitystä työssään ja toiminnassaan 
- KHO on käyttänyt laista ilmenevää kestävän kehityksen periaatetta päätöksen punninnassa 
- MRL 1.1 § → tavoitesäännöksen mukaan lailla pyritään muun ohella järjestämään alueiden käyttö ja 

rakentaminen kestävää kehitystä tukevalla tavalla 
- Kestävä kehitys vakiintunut Suomessa ympäristöoikeuden sääntely- ja ratkaisuperiaatteena 
- Kestävää kehitystä konkretisoivat luonnonvarojen käytössä kestävän käytön, luonnon 

monimuotoisuuden turvaamisen ja säästävän käytön periaatteet 
o Kestävä käyttö = vesi- ja muita luonnonvaroja on käytettävä niiden uusiutumisen rajoissa 

▪ Rajoittaa luonnonvarojen käyttövapautta niin, että tuleville sukupolville säilytetään 
mahdollisuus luonnonvaran käyttöön 

▪ Kestävään käyttöön liittyy keskeisesti paitsi tulevien sukupolvien 
käyttömahdollisuuksien turvaaminen, myös mahdollisuus nykyisen sukupolven 
moninaiskäyttömahdollisuuksien huomioon ottaminen → sitä tukee moninaiskäytön 
periaate, joka pyrkii turvaamaan tietyn alueen käyttömahdollisuudet useisiin 
rinnakkaisiin tarpeisiin 

• MetsäL 1 § → lain tarkoituksena on edistää metsien taloudellisesti, 
ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää hoitoa ja käyttöä siten, että metsät 
antavat kestävästi hyvän tuoton samalla, kun niiden biologinen 
monimuotoisuus säilytetään 

o Säästävä käyttö periaatteena tarkoittaa uusiutumattomien luonnonvarojen harkittua ja 
resurssitehokasta käyttöä 

▪ Uusiutumattomia luonnonvaroja ei pidä tuhlata, vaan käyttää harkiten ja säästeliäästi 
▪ Ensisijaisesti tuotannossa käytetään uusiutuvia luonnonvaroja tai 

kierrätysmateriaaleja 
- Jokaisen vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta käy ilmi edellä kuvatusti 

ympäristöperusoikeudesta 
o KHO 2014:176 

- Ympäristön pilaantumisella tarkoitetaan YSL 5.1 §:n 2 kohdan b alakohdan perusteella mm. sellaista 
päätöstä, josta aiheutuu haittaa luonnolle ja sen toiminnoille 

- EU:n ympäristöpolitiikka perustuu ennalta varautumisen periaatteelle sekä periaatteille, joiden 
mukaan ennalta ehkäiseviin toimiin olisi ryhdyttävä, ympäristövahingot torjuttava ensisijaisesti 
lähteellä, esim. jätteen tai päästön syntypaikalla, ja saastuttajan tulee maksaa 

o Varautumisperiaate sisältää laajimmillaan ns. varovaisuusperiaatteen, jonka kantavana 
ajatuksena on, että täydellisen tieteellisen varmuuden puuttuminen toiminnan aiheuttamista 
haitallisista seurauksista ympäristössä tai ihmisten terveydentilassa ei estä 
suojatoimenpiteisiin ryhtymistä 

o Varautumisperiaatteella on yhteys EU:n kemikaalilainsäädännössä omaksuttuun käänteisen 
todistustaakan sisältävään periaatteeseen, jonka mukaan valmistajien, maahantuojien ja 
jatkokäyttäjien on varmistettava, että he valmistavat, saattavat markkinoille tai käyttävät 
sellaisia aineita, jotka eivät vaikuta haitallisesti ihmisten terveyteen tai ympäristöön 



- EU:n komissio on vuoden 2000 ohjeissaan tulkinnut ennalta varautumisen periaatetta niin, että sillä 
on oikeus vahvistaa aiheelliseksi katsomansa ympäristön, ihmisten terveyden sekä eläinten ja kasvien 
hyvinvoinnin suojelun taso 

o Etenkin silloin, kun alustavan tieteellisen arvioinnin perusteella on kohtuulliset perusteet 
epäillä, etteivät näihin seikkoihin kohdistuvat vaaralliset vaikutukset ehkä ole EU:ssa 
sovellettavan korkeatasoisen suojelun mukaisia 

o Varautumisen periaatteeseen voidaan turvautua vain tilanteessa, jossa riski on mahdollinen 
▪ Periaatteen vahvuus on siinä, ettei jäädä odottamaan tieteellistä tietoa tilanteissa, 

joissa toiminnasta saattaa aiheutua vakavia haittoja ympäristölle, ihmisten 
terveydelle tai eläinten ja kasvien hyvinvoinnille → jos asiassa tarvitaan 
lisätutkimuksia 

▪ Suojatoimenpiteen käytön lykkääminen siihen asti, kunnes tieteellinen tieto osoittaa 
varmasti haitat, voi aiheuttaa yhteiskunnalle merkittävästi enemmän ympäristölle 
jopa korjaamatonta haittaa → ennalta varautuviin toimenpiteisiin ryhdyttävä ajoissa 

o Vahvistettu myös kansallisessa oikeuskäytännössä (KHO 2005:42) 
o Käy ilmi esim. YSL 20 §:stä 

- Todellinen epävarmuus on yksi varautumisperiaatteen soveltamisalan osoittava tunnusmerkki 
o Tiedollisen epävarmuuden vallitessa sitä ei voida aina edes muuttaa tieteellisesti arvioitavaksi 

riskiksi ennen suojatoimenpiteisiin ryhtymistä 
o Haitalliset seuraukset ja kausaliteetti hankkeen ja haitallisten seurausten välillä täytyy 

kuitenkin jollakin tavoin olla tieteellisin perustein tunnistettavia ja potentiaalisia 
- Varovaisuusperiaatteen mukaan tiettyihin ympäristöä suojeleviin toimenpiteisiin ryhtymistä ei estä 

täydellisen tieteellisen varmuuden puuttuminen suunnitellun hankkeen seurauksista 
o Periaate edellyttääkin, että etukäteen ryhdytään toimenpiteisiin, joilla vältetään tai 

vähennetään riskiä tai vaaraa ympäristölle, luonnonmonimuotoisuudelle tai ihmisten 
terveydelle  

o Sillä pyritään hallitsemaan tieteellisen näytön riittämättömyydestä aiheutuvaa epävarmuutta 
päätettäessä kyseessä olevia asioita koskevista toimenpiteistä 

- Varovaisuus periaatteiden merkitys päätöksentekoa ohjaavana ratkaisuperiaatteena näkyy esim. 
lupaharkinnassa: hakijan tulisi riittävän vakuuttavasti kyetä sulkemaan pois kiellettyjen seurausten 
riski, jotta lupa saadaan myöntää 

- Ennaltaehkäisyn periaate korosta erilaisten ennalta ehkäisevien toimien, ympäristövaikutusten 
arvioinnin tai ympäristöluvan käyttöä ympäristönsuojelussa 

o Jos varovaisuusperiaate koskee toiminnan riskiä tai vaaraa, ennaltaehkäisyn periaate pyrkii 
etukäteen ehkäisemään tai ainakin minimoimaan suunnitellun toiminnan todennäköisiä 
haitallisia ympäristövaikutuksia 

o Painottaa toimintojen todennäköisten merkittävän haitallisten tunnistamista, estämistä ja 
rajoittamista ja tässä mielessä varautumista ennakolta sääntelyssä (lainsäädäntö + yrityksen 
itsesääntely) 

- YSL 15 § → ennaltavarautumisvelvollisuus → vahvistaa ennaltaehkäisyn periaatteen noudattamista 
luvanvaraisen toiminnan harjoittamisessa 

o Konkretisoituu mm. erilaisen lupa- ja muiden ennakkovalvontamenettelyiden kautta 
- Lähdeperiaate koskee esim. päästöjen vähentämistä tai jätteiden käsittelyä mahdollisimman lähellä 

niiden syntylähdettä 
o Kirjattu SEUT 191.2 artiklassa → ”ympäristövahingot olisi torjuttava ensisijaisesti niiden 

lähteellä” 
- Lähdeperiaate linkittyy myös parhaan käyttökelpoiseen tekniikan (BAT, best available technology) 

periaatteeseen 



o YSL 53 § → BAT otetaan lupaharkinnassa huomioon suoraan laissa määritellyn kriteerein, 
joten periaate on sittemmin laissa täsmentynyt eräänlaiseksi sanalliseksi standardiksi, joka 
täsmentyy EU:n BAT-vertailuasiakirjoina (BAT Reference Document) ja jäsenmaita sitovina 
BAT-päätelminä 

o YSL 20 § → ympäristön kannalta parhaan käytännön periaate (BEP, best environmental 
practice), jonka mukaan noudatetaan ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi 
tarkoituksenmukaisia ja kustannustehokkaita eri toimien yhdistelmiä 

▪ Tämä periaate kytkeytyy esitöiden perusteella YSL 5.1 §:n 7 kohdan määritelmään 
parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta ja jopa eri toimintojen yhteispäästöjen 
rajoittamiseen 

▪ Ohjausperiaate, ei vielä vakiintunut ratkaisuperiaatteeksi 
- Suojaperiaatteessa tarkastelunäkökulma lähtee ympäristön laadusta 

o Luvanvaraisen toiminnan olisi pysyttävä tietyissä ympäristön laadun takaavissa rajoissa esim. 
niin, ettei ympäristön kriittinen kuormitus ylity suunnitelman tai ohjelman mukaisten 
toimintojen vaikutuksesta 

o Suojan tasoa täsmennetään ympäristön laatua koskevin raja-arvoin 
o Toteutuu ennen kaikkea säädösten suojelutavoitteiden, erityissäännösten ja niihin 

perustuvien suunnitelmien välityksellä ja säännöksiä tulkittaessa korkeintaan taustalle 
jäävänä tulkintaperiaatteena 

o Vesioikeudessa vakiintuneesti puhuttu vaikutus- eli resipienttiperiaatteesta → tarkoittaa, että 
hankkeiden ja toimenpiteiden kannalta lain soveltamista ei määrää vesialueen raja tai 
hankkeen maantieteellinen sijoituspaikka, vaan vaikutusten piiri ja esim. 
luvanhakuvelvollisuus ja luvan myöntämisen edellytykset määräytyvät vesistövaikutuksen, 
eivätkä muodollisen luokitusperusteen mukaan (esim. VL 3:2) 

- Erityisesti vesioikeudellisessa päätöksenteossa tunnetaan myös intressivertailun ja haittojen 
minimoinnin periaatteet 

o Intressivertailun periaate painottaa yleisille tai yksityisille eduille saatavan hyödyn 
huomattavuutta verrattuna siitä yleisille tai yksityisille eduille koituviin menetyksiin 
edellytyksenä hankkeen toteuttamiselle 

▪ VL 3:4.1, 2 k. → lupa vesitaloushankkeelle myönnetään, jos hankkeesta yleisille tai 
yksityisille eduille saatava hyöty on huomattava verrattuna siitä yleisille tai yksityisille 
eduille koituviin menetyksiin 

o Haittojen minimoinnin periaate voidaan luonnehtia pyrkimykseksi estää haittojen syntyminen 
kokonaan tai ainakin tehdä niistä mahdollisimman vähäisiä 

▪ VL 3:10, 1 k. → lupapäätöksessä on annettava tarpeelliset määräykset hankkeesta ja 
sen toteuttamisesta aiheutuvien haittojen välttämisestä  

- Intressivertailun periaate voin ympäristölainsäädännössä esiintyä yleisellä ja konkreettisella tasolla 
o Yleisellä tasolla kaikki ympäristölakien säännökset rakentuvat eräänlaiselle intressivertailulle 

käyttöä ja suojelua koskevien tarpeiden välillä 
o Konkreettista tasoa ilmentää VL 3:4.1:n 2 kohdan intressivertailu 

- Intressivertailun periaate ei voi soveltua ratkaisuperiaatteena tilanteessa, jossa lainsäätäjän on 
nimenomaisesti sulkenut pois sen käyttömahdollisuuden 

- Haittojen minimointi myös ympäristövaikutusten arvioinnissa keskeinen periaate 
o Hankkeen arviointiselostukseen onkin sisällytettävä ehdotus toimiksi, joilla ehdotus toimiksi, 

joilla vältetään, ehkäistään, rajoitetaan tai poistetaan tunnistettuja merkittäviä haitallisia 
ympäristövaikutuksia 

o Hyödynnetty oikeuskäytännössä ratkaisuperiaatteena tukeutuen samalla varovaisuus- ja 
huolellisuusperiaatteisiin 



- Aiheuttamisperiaate (polluter pays principle) on mainittu SEUT 191.2 artiklassa ja sen merkitys on 
vahvistettu EU-tuomioistuimen oikeuskäytännössä 

o Yritys tai muu taho, jonka toimet todennäköisesti aiheuttavat tai ovat aiheuttaneet vahinkoa 
ympäristölle, vastaa kokonaan ennaltaehkäisevistä ja korjaavista toimenpiteistä aiheutuvista 
kuluista 

o Lähtökohtaisesti siis henkilö, joka hyötyy luonnonvarojen tai ympäristön käytöstä, vastaa 
kyseisen toiminnan seurauksena ympäristölle aiheutuvista ulkoiskustannuksista 

▪ Tällainen toiminnanharjoittaja on vastuussa ympäristöllisistä haitoista ja muista 
menetyksistä muille ympäristöä käyttäville intressitahoille (naapureille/valtiolle) 

- Yleensä vastuuta rajoitettu kohtuullisiksi katsottaviin ennaltaehkäiseviin tai korjaaviin toimenpiteisiin 
- Aiheuttamisperiaate merkitsee vastuullisen yrityksen näkökulmasta varautumista mahdollisiin sille 

kohdennettaviin ulkoiskustannuksiin 
o Kannustaa sellaisten kustannusten minimointiin ja siten ympäristönsuojeluun 
o Sitä konkretisoivat esim. YSL 6 §:n mukainen toiminnanharjoittajan selvilläolovelvollisuus, YSL 

7 §:n mukainen velvollisuus ehkäistä ja rajoittaa ympäristön pilaantumista, YSL 14 §:n 
mukainen pilaantumisen torjuntavelvollisuus ja YSL 15 §:n mukainen 
ennaltavarautumisvelvollisuus 

o Periaate on lainsäädännön valmistelua, toimeenpanoa ja yrityksen itsesääntelyä ohjaava 
periaate 

4.6 Oikeusturva- ja eräät muut muilta oikeudenaloilta tulevat periaatteet ympäristöoikeudessa 

- Hallintolaki 6 § → viranomaisen on kohdeltava hallinnossa asioivia tasapuolisesti sekä käytettävä 
toimivaltaansa yksinomaan lain mukaan hyväksyttäviin tarkoituksiin (tasapuolisuuden ja 
oikeudenmukaisuuden periaatteet) 

o Toimien on oltava puolueettomia ja oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden 
(objektiivisuus- ja suhteellisuusperiaate) 

o Niiden on suojattava oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia 
(luottamuksensuojaperiaate) 

o Hallinnon lainalaisuusperiaate määrittelee hallintotoiminnan ja hallinnollisen päätöksenteon 
valtiosääntöiset perusteet ja perusoikeutena turvattu julkisuusperiaate korostaa 
hallintotoiminnan avoimuutta ja julkisen tiedon saatavuutta 

- Ympäristöoikeudessa hallinto-oikeuden periaatteita käytetään rinnan ympäristönsuojeluperiaatteiden 
kanssa 

o Hallinto-oikeudelliset periaatteet turvaavat hallintotoimen kohteena olevaa yksityishenkilöä 
asettamalla viranomaisille harkintavallan rajat 

o Ympäristöoikeuden suojeluperiaattet suojaavat ennen kaikkea ympäristöä, ihmisten terveyttä 
ja muita ympäristöön tukeutuvia yleisiä ja yksityisiä etuja sekä viranomaisten että 
yksityishenkilöiden toimilta 

- Hallinto-oikeuden periaatteet saattavat saada ympäristöoikeudessa uusia painotuksia, esim. 
yhdenvertaisuuden ja tasapuolisuuden periaatteet saattavat näkyä maankäyttö- ja 
rakennusoikeudessa tasapuolisen kohtelun vaatimuksena 

o Muutoksenhakuperuste ja ratkaisuperiaate maankäyttö- ja rakennusoikeudessa 
▪ Vaatimus voi tulla esille ainakin kaavamerkintöjen- ja määräysten, kaavan 

toteuttamisesta johtuvan katualuekorvauksen, kehittämiskorvauksen, 
emätilaperiaatteen sekä rantojen suunnittelutarpeesta ja kaavasta poikkeamisen 
yhteydessä 

- Emätilaperiaate (kantatilaperiaate) antaa vertailulle hyväksyttävän yleisperusteen, joka ottaa 
huomioon jo aikaisemmin samasta emätilasta muodostetut rakennuspaikat tai emätilan rannalle 
rakennetut loma- tai muut rakennukset 



o Sen mukaisesti pidetään poikkeamismenettelyssä emätilatarkastelun lähtökohtana joko 1) 
rakennuslain voimaantulon (1.7.1959) tai 2) lain rantakaavasäännösten voimaantulon 
(15.10.1969) ajankohdan aikaista kiinteistöjakoa ottaen huomioon alueen olosuhteet, 
rakentamisen laatu ja tiheys sekä tapahtunut kiinteistönmuodostus 

▪ Lähtökohdaksi voidaan valita jokin muukin aika kuitenkin siten, että otetaan 
huomioon se, milloin lomarakentamisen alueella on vilkastunut 

▪ Emätilojen tunnistamisen jälkeen kunta voi määritellä suhteellisen laajalla 
liikkumavaralla lomarakennuspaikkojen mitoitusperusteet emätilasta jääneelle kanta- 
ja lohkotiloille 

- Aikaprioriteettiperiaatetta käytetään varallisuusoikeudessa ja esineoikeudessa ainakin omaisuuden 
luovutuksessa kahden luovutuksensaajan välillä syntyneen kollision ratkaisussa ja sillä tarkoitetaan, 
että oikeudella, jonka oikeusperuste on aikaisempi, on etusija myöhempään oikeuteen nähden 

o Ympäristöoikeudessa aikaprioriteettiä käytetään suuntaviivana, kun naapuruussuhteiden ja 
ympäristövahingon korvaamisen osalta paikannetaan joustavaan kohtuullisuuspunnintaan 
sisältyvää sietokynnystä 

▪ Kyse arvioinnista, mikä on naapurille vielä tavanomaista ja siedettävässä olevaa 
häiriötä 

▪ Esim. melutapaus → jos rasitusta aiheuttavaa toiminta on alkanut ennen kuin 
haitankärsijä on alkanut hallita kiinteistöä, aikaisemmin aloitettu toiminta suojataan 

o Aikaprioriteettia on punnittava suhteessa rasituksen voimakkuuteen ja kestoon ja muihin 
seikkoihin (NaapL 17.2 §) 

- Naapuruussuhteisiin liittyy myös NaapL 20.2 §:n passiviteettiperiaate 
o Kohtuuttoman rasituksen poistamista tai rasitusta aiheuttavan toiminnan lakkauttamista on 

vaadittava viimeistään kolmen vuoden kuluttua siitä kuin kohtuuton rasitus ilmeni 
▪ Näin ollen naapuri aikaprioriteetistä huolimatta voi menettää oikeutensa saada 

toiminta kiellettyä tai vahingonkorvaukseen, jos ei reagoi ajoissa nostamalla kanteen 
käräjäoikeudessa 

- Oikeuden väärinkäytön kiellolla eli shikaanikiellolla tarkoitetaan ilkivaltaisen tai kiusantahoisen 
oikeuden käyttämisen kieltoa 

o On kiellettyä käyttää oikeuttaan siten, että toimenpiteen yksinomaisena tai pääasiallisena 
tarkoituksena on tuottaa toiselle vahinkoa tai haittaa 

o NaapL 13 § → jos joku rakentamalla, kaivamalla tai muulla tavoin käyttää oikeuttansa 
alueeseen sillä tavalla tai sellaisissa oloissa, että toimenpiteen pääasiallisena tarkoituksena 
ilmeisesti on tuottaa naapurille vahinkoa tai haittaa, on naapurilla oikeus vaatia alue 
saatettavaksi entiseen kuntoonsa sekä korvaus syntyneestä vahingosta ja haitasta 

▪ Oikeus vaatimuksen tekemiseen raukeaa vuoden kuluttua siitä kuin sanottuun 
toimenpiteeseen ryhdyttiin tai sen vahingollinen tai haitallinen laatu ilmeni 

- Omaisuuden suojaa perustuslaissa täydentää täyden korvauksen periaate 
o PL 15.2 § → omaisuuden pakkolunastuksesta yleiseen tarpeeseen täyttä korvausta vastaan 

säädetään lailla 
▪ LunL 29.1 ja 36.1 § 

- Sopimusvapauden periaate + pacta sunt servanda 
- Voiko ympäristöä koskevissa sopimuksissa käyttää niiden valmistelun ja tulkinnan tukena soveltuvilta 

osin ympäristöperusoikeutta ja ympäristönsuojeluperiaatteita? Vastaus myönteinen seuraavin 
perustein 

1. Ympäristöoikeus asettaa kaikille (julkiselle vallalle + luonnollisille henkilöille + 
oikeushenkilöille) vastuun ympäristöstä 

2. Ympäristövastuun sisältö konkretisoituu ennen kaikkea ympäristölainsäädännöllä 



3. Sopimusvapautta rajoittaa oikeusjärjestyksessä yleisesti ja ympäristölainsäädännöstä 
erityisesti ilmenevin tavoin ympäristösuojelu yleisenä etuna sekä kolmansien, ympäristön ja 
terveyden suojeluun ja sopimuskohteeseen liittyvät yleiset ja yksityiset edut 

4. Sopimuksella ei voi luovuttaa parempaa oikeutta kuin esim. sopimusosapuolena olevalla 
maanomistajalla on ympäristöön ja luonnonvaroihin 

o Näin ollen valtio, kunta tai yksityinen taho eivät voi sopia lainvastaisesta 
ympäristöperusoikeuteen palautuvan ympäristövastuun heikentämisestä, sillä sopimuksella ei 
voida antaa myös sopimusvapauden yleiset rajoitukset huomioon ottaen parempaa oikeutta 
kuin sopimuspuolella itsellään on 

- Ympäristölainsäädännön uudistamisessa on aina otettava huomioon myös omaisuudensuoja, 
elinkeinovapaus ja täyden korvauksen periaate 

- Sopimusvapauden luonnonvaraoikeudelliset rajoitukset voidaan ryhmitellä heikommasta 
vahvempaan seuraavasti: 

o varsinaiset yleisperusteiset yleiskäyttövaltuudet, kuten vesioikeudellinen yleiskäyttö, 
jokamiehenoikeudet ja varsinaiset jokaisen yleiskalastusoikeudet 

o erityisperusteiset yleiskäyttövaltuudet, kuten saamelaisten kulttuurin suojaan tai kunnan 
jäsenyyteen perustuvat yleiskalastusoikeudet 

o eri omistajien oikeusasemasta johdettavissa olevat oikeudet, kuten rasitteet tai erityiset 
etuudet, tai muut erityisperusteiset oikeudet, kuten ikimuistoinen nautinta 

o yhteisomistuksesta johtuvat osakkaan oikeudet 
o lakiin perustuva yleisen intressin suoja, kuten julkisoikeudelliset yleis- ja erityiskiellot, yleiset 

velvollisuudet ja muut regulatiiviset erityissäännökset sekä 
o lakiin perustuva kolmansien yksityisten intressien suoja, kuten immissiokielto, ammattimaisen 

kalastuksen, kalastusmatkailun, kaivosoikeuksien tai naapurin oikeuksien turvaaminen 
- Prosessioikeudellisia periaatteita, esim. määräämisperiaatteita ja virallisperiaatteita, sovelletaan paitsi 

ympäristöasioita koskevissa tuomioistuinmenettelyissä myös esim. kiinteistötoimituksissa 
o Määräämisperiaate merkitsee yleensä prosessi- ja hallinto-oikeudessa asianosaisen valtaa 

määrätä hänelle tulevasta oikeussuojasta 
▪ Asianosaisella on valtaa määrätä prosessin aloittamisesta ja lopettamisesta ja 

vaatimustensa sisällöstä 
o Virallisperiaate puolestaan merkitsee oikeussuojan antamista yksityisen henkilön tahdosta 

riippumatta viran puolesta (ex officio) 
▪ Yksityisillä asianosaisilla ei ole oikeutta määrätä prosessin kohteesta tai kulusta, vaan 

määräysvalta kuuluu hallintomenettelyssä viranomaisille, toimitusmenettelyssä 
toimitusmiehille tai oikeudenkäynnin alettua tuomioistuimelle 

▪ Vahva pääsääntö 
▪ Tärkeä merkitys ympäristöasioissa, sillä yleinen ympäristönsuojeluetu ei välttämättä 

tulee esille asianosaisten yksityisiin intresseihin perustuvien valitusten, kanteiden ja 
väitteiden välityksellä 

▪ Käytetty myös hallintomenettelyissä mm. korvauksia määrättäessä 

 

 
 



5 luku – ympäristötieto ja osallistuminen 
 
5.1. Lähtökohdat 
  

- Prosessuaalinen monimuotoisuus on tunnusmainen ympäristöoikeudelle 
(päätöksentekoprosesseina on hallintomenettely, hallintoprosessi, siviiliprosessi, 
rikosprosessi ja toimitusprosessi) 

- Päätöksentekomenettelyiden lisäksi on muita ympäristöoikeudellisia prosesseja, 
joiden tarkoituksena on tuottaa ja jakaa ympäristöön liittyvää tietoa osallistamalla 
suunnitteluun eri tahoja. 

o Osallistumismahdollisuuksia rajataan yleensä muutoksenhaussa enemmän 
kuin ennen päätöstä. 

o Yleisön/osallisen/asianosaisten osallistumismahdollisuudet vaihtelevat 
- Yleissopimus tiedon saannista, yleisön osallistumisoikeudesta päätöksentekoon sekä 

muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa (Århusin sopimus, SopS 
122/2004) sisältää kolmen pilarin jaon, joka voidaan ottaa lähtökohdaksi 
osallistumisen eri tasoja kuvattaessa 

o Ensimmäinen pilari: katta ympäristöä koskevan tiedon saantia viranomaisilta. 
Julkisuuslaki edellyttää viranomaisten tarjoavan yleisölle tietoa sekä 
aktiivisesti että passiivisesti. 

o Toinen pilari: kattaa yleisön osallistumisen viranomaisten suunnitelmien ja 
ohjelmien valmistelussa ja niitä koskevissa päätöksenteoissa. Toiseen pilariin 
kuuluu myös osallistuminen ympäristöä koskevien hankkeiden 
ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn, ympäristölupamenettelyyn tai 
ylipäätään ympäristöön vaikuttavia toimia koskevaan päätöksentekoon. PeL 
20.2 §:ssä tukee tätä; julkiselle vallalle asetettu turvaamispyrkimys jokaisen 
mahdollisuudesta vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon. 

o Kolmas pilari: kattaa vireillepano-oikeuden, oikaisumenettelyt ja 
muutoksenhaun. Kolmanteen pilariin kuuluvat myös laillisuuskantelut 
eduskunnan oikeusasiamiehelle ja oikeuskanslerille. 

 
5.2. Ympäristötiedon saatavuus 
 

- Tehokas osallistuminen esimerkiksi ympäristövaikutusten arviointiin tai 
päätöksentekoon edellyttää, että yleisö saa käyttöönsä viranomaisten hallussa olevaa 
ympäristöä käsittelevää tietoa 

- Ympäristötietoa koskeva julkisuusperiaate on vahvistettu PeL12.2 §:ssa  
o Ympäristödirektiiviehdotuksen mukainen tiedonsaantioikeus ulottuu myös 

joihinkin sellaisiin yksityisoikeudellisiin oikeussubjekteihin, jotka jäävät yleisen 
julkisuuslainsäädännön ulkopuolelle 

- ”Ympäristötieto” (tieto voi olla monessa eri muodossa, koskea monia eri asioita. Kts. 
määritelmän pitkä lista kirjasta). 

- Ympäristötiedon välittäminen yleisölle voi olla edellä kuvatusti sekä aktiivista oma-
aloitteista tiedottamista että passiivista tiedon saatavuutta eli pyyntöön perustuvaa 
tiedon antamista 



- Myös salassa pidettävän asiakirjan julkisesta osasta on annettava tieto, jos se on 
mahdollista niin, ettei salassa pidettävä osa tule tietoon. Esimerkiksi tieteelliseen 
tutkimukseen tiedon voi saada jopa salaisesta asiakirjasta. 

 
5.3. Ympäristövaikutusten arviointimenettely 
 

- Ympäristövaikutusten arviointi voidaan toteuttaa sekä strategisella tasolla 
lainvalmistelussa, ohjelmissa ja suunnitelmissa, jolloin sitä kutsutaan usein 
ympäristöarvioinniksi, tai hankkeiden tasolla, jolloin kyse on tavallisesti YVAL 3 §:ssä 
tarkoitettujen hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettelystä. On myös 
mahdollista, että ympäristövaikutusten arvioinnit sovitetaan yhteen 

- Ympäristövaikutuksen arvioinnin tarkoitus on informaatio-ohjauksen keinona tuottaa 
tietoa valmistelua ja päätöksentekoa varten ja samalla tarjota yleisölle mahdollisuus 
osallistua vaikutusten selvittämiseen. 

- Kansallisessa ympäristöoikeudessa ympäristövaikutusten arvioinnin soveltamiskynnys 
löytyy neljästä säädöksestä: Vaikutuksiltaan merkittävät hankkeet arvioidaan YVAL 3 
§:n, kaavat MRL 9 §:n sekä tietyt ohjelmat ja suunnitelmat SOVAL 3 ja 4 §:n 
perusteella. Lisäksi Natura 2000 -alueiden suojeluun liittyvä arviointi perustuu LSL 65 
§:ään. 

- Varsinainen ympäristövaikutusten arviointi käsittää sisällön näkökulmasta tietyt 
vaiheet arviointimenetelmineen sekä arviointi/ympäristöselostuksen sisällölle 
asetetut vaatimukset. 

 

 
 

- Jos hankkeiden ympäristövaikutusten arviointia ei ole suoritettu tai se on suoritettu 
olennaisilta osin puutteellisesti, muodostaa se YVAL 34 §:n mukaisen 



valitusperusteen. Uuden YVAL 24.2 §:ään otettiin kokonaan uusi säännös, jonka 
mukaan jos yhteysviranomainen ei voi tehdä perusteltua päätelmää 
ympäristövaikutusten arviointiselostuksen puutteellisuuden vuoksi, sen on 
ilmoitettava hankkeesta vastaavalle, miltä osin arviointiselostusta on täydennettävä. 

 
5.4. Viranomaistoimintaa ohjaavat suunnitteluprosessit 
 

- Viranomaistoimintaa ohjaavat erilaiset suunnitteluprosessit voivat olla eri tasoisia 
riippuen oikeusvaikutuksista viranomaisiin ja yksityishenkilöihin, vaikutukset voivat 
olla välillisiä tai välittömiä (esm. IlmastoL on suunnattu pelkästään viranomaisille) 

- Ilmastopolitiikka-alalla on erityinen suunnittelujärjestelmä 
 
5.5. Hallintomenettelyt 
 
5.5.1. Yleistä 
 

- Ympäristöoikeudessa pätevät yleiset hallintomenettelyä ohjaavat periaatteet ja 
hallintolain säännökset. Ympäristöoikeudessa on lisäksi monia erityislakeja, jotka 
sääntelevät päätökseen tähtäävää hallintomenettelyä. 

- Ympäristölainsäädäntö edellyttää kaiken kaikkiaan aktiivista vuorovaikutusta 
viranomaisen, toiminnanharjoittajan sekä yleisön kesken. 

o Århusin sopimuksen 6.2 artikla edellyttää, että yleisölle, jota asia koskee, 
tiedotetaan riittävästi, hyvissä ajoin ja tehokkaasti tiettyjen merkittävästi 
ympäristöön vaikuttavien hankkeiden päätöksentekomenettelyn 
alkuvaiheessa 

 
5.5.2. Ympäristölupamenettely 
 

- Ympäristölupamenettely käynnistyy YSL 39 §:n mukaisesti hankkeesta vastaavan 
kirjallisella hakemuksella toimivaltaiselle lupaviranomaiselle 

o Hakemukseen on liitettävä myös YVAL 19 §:n mukainen arviointiselostus ja 
YVAL 23 §:ssä tarkoitettu yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä 
arviointiselostuksesta ja tarvittaessa LSL 65 §:ssä tarkoitettu Natura 2000 -
alueita koskeva arviointi ennen kuin päätös voidaan tehdä. Myös mahdollista, 
että vahingonkorvausasioita tulee esille 

- Lupapäätöstä ei voi tehdä ilman hakemusta edes tilanteessa, jossa pitäisi hakea 
useita lupia ja vain jokin päätöksen kannalta keskeinen lupahakemus jätetään 
tekemättä. Kirjassa mainitaan yksi poikkeava päätös aluehallintovirastolta; Kokko 
kritisoi päätöstä.  

- Lupaviranomainen voi pyytää täydennystä tai hankkia virallisperiaatteen puitteissa 
muita asiaan liittyviä tarpeellisia selvityksiä tai korvausasiassa määrätä 
selvitysmenettely käynnistettäväksi. 

- Lupaviranomaisen on myös ennen asian ratkaisemista varattava niille, joiden oikeutta 
tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), tilaisuus tehdä muistutuksia lupa-asian 
johdosta. Lisäksi muille kuin asianosaisille (yleisölle) on varattava tilaisuus ilmaista 
mielipiteensä. 



- Päätöksestä on lopuksi tiedotettava asianmukaisesti ja päätökseen voi hakea 
muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. 

 
 
 
5.5.3. Kaavoitusmenettely 
 

- Maakunnan liitto laatii maakuntakaavan, kunta yleiskaavan ja asemakaavan. 
Yleiskaava voi kuitenkin olla kuntien yhteinen, kuten esimerkiksi 
pääkaupunkiseudulla. 

- Kaavoitus on nykyiseltä muodoltaan osallistavan suunnittelun ja ympäristöarvioinnin 
yhdistävää hallintomenettelyä, johon sisältyvässä päätöksessä hyväksytään 
kaavakartta aluevarauksineen ja kaavaselostus. Kaavan oikeusvaikutukset arvioidaan 
viime kädessä kaavakartan perusteella. 

- Erityisesti kuntia koskee MRL 6.2 §:n tiedottamisvelvollisuus, jonka mukaan kaavoja 
valmistelevien viranomaisten on tiedotettava kaavoituksesta sillä tavoin, että niillä, 
joita asia koskee, on mahdollisuus seurata kaavoitusta ja vaikuttaa siihen.  



- Varsinaisessa kaavoitusprosessissa on neljä eri vaihetta, jotka on nimetty aloitus-, 
valmistelu-, ehdotus- ja hyväksymisvaiheisiin.

 
 

- MRL 65.1 §:n 1 virkkeen mukaan kaavaehdotus on asetettava julkisesti nähtäville 
- Kaavoituksen aikaisen kuulemisen ja sen vaikutusten arvioinnin tulosten huomioon 

ottaminen sekä hyväksymispäätöksestä tiedottaminen kuuluvat menettelyn 
muotovaatimuksiin. 

- KuntaL 140 §:n mukaisesti kaavan hyväksymispäätöstä merkitsevä pöytäkirja on 
siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidettävä 
tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa ja kaavan hyväksymistä 
koskevan pöytäkirjan katsotaan tulleen seitsemän päivän kuluttua kuntalaisten 
tietoon siitä, kun päätöspöytäkirja on asetettu tietoverkkoon yleisesti nähtäville. 

- Erityistiedoksianto on myös mahdollinen, jos sitä on pyydetty 
 
 
5.5.4. Lunastuslupamenettely 
 

- Lunastus merkitsee poikkeuksellista ja pakottavaa puuttumista yksityisen henkilön 
omaisuuteen tai erityisiin oikeuksiin ja niiden siirtymistä jonkin yleisen edun 
mukaisen hankkeen tai toimenpiteen vuoksi täyttä korvausta vastaan esimerkiksi 
valtiolle, kunnalle tai toiselle yksityiselle henkilölle 

- Pakkolunastus voidaan toteuttaa neljän eri vaatimuksen kautta: lakiperusteinen, 
luvanvarainen, yleinen tarve ja täysikorvaus 

- Lunastuksen käsite itsessään liittyy kahteen menettelyyn 1) yleisen tarpeen täytyessä 
lunastusluvan myöntämistä merkitsevää hallintomenettelyyn ja sen jälkeen 2) 



toimitusmenettelyyn, jossa konkretisoidaan omaisuuden siirto täyttä korvausta 
vastaan. 

- Pääsääntöisesti lunastusluvan myöntää valtioneuvosto yleisistunnossaan. Poikkeus: 
tietyissä tapauksissa maanmittauslaitos ja ympäristöministeriö. LSL 52.2 §:n mukaan 
ympäristöministeriö voi päättää lunastusluvasta, jos Natura 2000-alue/alue joka 
poikkeaa vähäisessä määrin luonnonsuojeluohjelman alueesta tai Natura 2000-
verkoston kohteesta ja yleinen etu tai luonnonsuojelu sitä vaatii. 

- Lunastusoikeus voi myös syntyä ilman lunastuslupaa. LunL 5.3 §: kun tietyn 
suunnitelman vahvistaminen, luvan myöntäminen tai muu päätös samalla tuottaa 
oikeuden yrityksen toteuttamista varten tarpeellisen lunastuksen toimeenpanoon, 
lunastuslupaa ei tarvita. Kts. myös MRL 96.1 § 

 
5.6. Toimitusmenettelyt 
 
5.6.1. Lunastustoimitus 
 

- Lunastustoimituksen tarkoitus on toimeenpanna lunastushanke niin, että sen 
suorittaa lunastustoimikunnan muodostava toimitusinsinööri ja kaksi uskottua 
miestä. 

- Lunastustoimitus tulee vireille, kun Maanmittauslaitos antaa määräyksen 
lunastuksen toimeenpanosta joko myönnettyään itse lunastusluvan tai saatuaan 
tiedon päätöksestä, jolla lunastuslupa on myönnetty. 

- Lunastustoimituksessa on sekä lunastustekninen että kiinteistötekninen osa.  
- LunL 15 §: toimituksessa vahvistetaan lunastuksen kohde, määritellään korvaukset, 

pidetään haltuunottokatselemus, muodostetaan kiinteistöt ym. 
- Lunastettava alue voidaan muodostaa yhdeksi tai useammaksi lunastusyksiköksi. 
- Lunastustoimitus päättyy loppukokoukseen, jossa on julistettava lunastuspäätös ja 

annettava valitusosoitus. 
- Pakkolunastuksen ajallisena haasteena on kaksivaiheinen lupa- ja toimitusmenettely, 

joka kestää muutoksenhakuineen helposti vuosia. 
 
5.6.2. Muut kiinteistötoimitukset 

- Kiinteistötoimitus käynnistyy kirjallisesta Maanmittauslaitokselle tai kunnan 
kiinteistörekisterin pitäjälle tehdystä hakemuksesta, joka koskee tavallisesti muitakin 
asianosaisia kuin hakijaa 

- Kiinteistötoimituksia on luonnehdittu erityislaatuiseksi hallintomenettelyksi. 
Periaatteessa julkisoikeudellinen asia, koska hakemus menee viranomaiselle, mutta 
kiinteistötoimitusten erityislaatua korostaa, että siinä tehtyjen ratkaisujen, 
toimenpiteiden ja kiinteistöihin liittyvien riitojen kohteet ovat yleensä 
yksityisoikeudellisissa suhteissa ja että käytännössä yleistä hallintomenettelyä ja 
hallintolainkäyttöä ei sovelleta, vaan muutoksenhakutie menee viime kädessä 
KKO:een. 

- Kuulemisperiaatteen mukaisesti asianosaiset kutsutaan kirjallisesti – nykyisin myös 
sähköisesti - toimituskokouksiin, joissa heille annetaan tilaisuus tulla suoraan ja 
välittömästi kuulluksi. 

- Kiinteistön tai alueen omistajan puhevaltaa kiinteistötoimituksessa käyttää se, jolla 
on lainhuuto tai joka omistajana hallitsee kiinteistöä tai aluetta (asialegitimaatio). 



- Toimitus käynnistyy toimitusinsinöörin aloitettua ensimmäisen kokouksen. Ennen 
toimituksen aloittamista saadaan kuitenkin suorittaa toimitukseen liittyviä teknisiä 
tehtäviä. Toimituksen aloittamisen jälkeen kiinteistön tilusten käyttöä koskevat 
rajoitukset tulevat voimaan. 

- Toimitus raukeaa, jollei kukaan kokouksessa saapuvilla oleva, toimituksen 
hakemiseen oikeutettu asianosainen vaadi sen suorittamista. Toimitus jätetään 
sikseen, jos kokouksessa ilmenee, että toimitusta voida lainkaan suorittaa. 

- Toimitusinsinööri lopettaa toimituksen, kun kaikki toimitukseen kuuluvat asiat on 
käsitelty. Asianosaisille annetaan muutoksenhakuohjaus ja valitusosoitus. Muutosta 
haetaan maaoikeudesta, joka on maaoikeusasioita käsittelevä käräjäoikeuden 
osasto. Maaoikeuden päätöksestä valitetaan suoraan korkeimpaan oikeuteen. 

 
 
5.7. Jälkikäteiset oikeussuojamenettelyt 
5.7.1. Erityinen vireillepano-oikeus 
 

- Asianosaisilla ja yleisemmin kansalaisilla on perinteisesti ollut yleinen vireillepano-
oikeus hallintoasioissa; mutta välillä ei ole päätöstä josta valittaa. Tilanteen 
korjaamiseksi on monissa ympäristölaeissa säädetty erityisestä vireillepano-
oikeudesta, jolloin viranomaisen on annettava päätös. Tämän avulla voidaan 
käynnistää lain määrittelemin rajaehdoin valvovassa viranomaisessa kielto- tai muu 
valvontaan liittyvä menettely kolmannen osapuolen aiheuttaman ympäristövahingon 
estämiseksi, minimoimiseksi ja korjaamiseksi. Erityinen vireillepano-oikeus kytkeytyy 
hallintopakkoon ja ylipäätään toiminnan lainmukaisuuden valvontaan ja 
ympäristölakien täytäntöönpanoon. 

- Luonnonsuojeluasioissa erityinen vireillepano-oikeus liittyy haittaa kärsivän henkilön 
LSL 57.2 §:n mukaiseen oikeuteen saattaa hallintopakkokeinoasia vireille ELY-
keskuksessa, jos vireillepanon tarkoituksena on estää luonnon tuhoutuminen tai 
luonnonarvojen heikentyminen, joka ei ole merkitykseltään vähäinen. 

 
5.7.2. Oikaisuvaatimus ja –kehotus 
 

- HL 49 b.1 §:n mukaan laissa säädetään erikseen, jos päätökseen saa vaatia oikaisua. 
Tällöin päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Yleisesti päätöstä, johon saa 
vaatia oikaisua, ei saa panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. 

- Kaava-asioissa viranomaisella (ELY-keskuksella) on mahdollisuus myös kirjallisen 
oikaisukehotuksen käyttöön, jos kaava on laadittu ottamatta huomioon 
valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita tai muutoin vastoin lain säännöksiä ja on 
yleisen edun mukaista saattaa asia uudelleen kunnassa päätettäväksi. 

- MRL 195.1 §:ssä säädetään oikaisukehotuksen vaikutuksesta muutoksenhakuun: Jos 
kunnan aiemmasta päätöksestä oli tehty valitus hallinto-oikeudelle, kunnan on 
ilmoitettava kirjallisesti oikaisukehotuksen johdosta tehdystä uudesta päätöksestä 
hallinto-oikeudelle sekä valituksen tehneille. 

- Oikaisuvaatimus ja -kehotus ovat molemmat erityisiä yleistä muutoksenhakua 
täydentäviä menettelyitä. Oikaisuvaatimus- ja kehotusmahdollisuus perustuu 
erityislainsäädäntöön. Oikaisuvaatimus tehdään aina viranomaiselle, 
oikaisukehotuksen tekee valtion viranomainen kunnalle, ja molemmat käsitellään 



hallintomenettelyssä. Valitusta käsitellään taas hallintotuomioistuimessa 
hallintolainkäyttölain pohjalta. 

 
5.7.3. Muutoksenhaku ja hallintolainkäyttö – erityisesti yhteisön valitusoikeus 
 

- Tavanomainen valitustie kulkee hallinto-oikeudesta valitusluvan jälkeen korkeimpaan 
hallinto-oikeuteen. Valtioneuvoston päätöksestä valitetaan kuitenkin suoraan 
KHO:een. Asian käsitellyssä sovelletaan pääasiassa hallintolainkäyttölakia (HLL 
586/1996). Hallintolainkäytössä on kaksi päätyyppiä hallintovalitus ja kunnallisvalitus. 

o Hallintovalitus: muutoksenhaku kuuluu ensisijaisesti asianosaisille, päätöksen 
laillisuus ja tarkoituksenmukaisuus voidaan riitauttaa, muutoksenhaku voi 
muuttaa päätöstä,  

o Kunnallisvalitus: asianosaisten lisäksi muutoksenhaku kuuluu kunnan 
jäsenille, ainoastaan päätöksen lainmukaisuutta voidaan tutkia, 
muutoksenhakuviranomainen on tiukasti sidottu valitusperusteisiin, 
muutoksenhaku on kassatorista (muutoksenhakutuomioistuin ei voi muuttaa 
päätöksen sisältöä, vaan päätös on hyväksyttävä sellaisenaan tai kumottava 
kokonaan tai osittain lainvastaisena 

- Århusin sopimus ja erityislainsäädäntö kuten YdinenergiaL sääntelee myös 
muutoksenhakuoikeutta 

 
5.7.4. Siviiliprosessi ympäristöoikeudessa – erityisesti ympäristövastuu, 
oikeudenkäyntikulut ja asianosaisen pääsy oikeuteen 
 
 

- Ympäristöoikeudessa siviiliprosessia käytetään tavallisesti vain naapuruussuhteissa ja 
ympäristövahingonkorvausasioissa. 

- Kun kanne nostetaan ympäristöä koskevassa asiassa, ei kyse ole aina pelkästään 
yksityisestä edusta, vaan usein samalla edistetään yleistä ympäristöetua. 

- Ympäristövahingonkorvausprosessissa riittää, että kantajana osoittaa toiminnan ja 
vahingon välisen syy-yhteyden olevan todennäköinen. Tämän jälkeen vastaajan on 
osoitettava vastanäytöllä, ettei näin ole. 

- Ympäristövahingoissa korvauksen saanutta voittanutta osapuolta ei voida 
lähtökohtaisesti tuomita korvaamaan vastapuolelle aiheuttamansa 
oikeudenkäyntikuluja. 

- Riski isojen oikeudenkäyntikulujen maksamisesta voi muutoinkin tosiasiassa estää 
ympäristövahingonkorvauskanteen ajamisen käräjäoikeudessa myös sellaisessa 
asiassa, jossa vaatimus olisi lopulta kokonaan oikeutettu. Ympäristövahinkovakuutus 
ei estä riittävästi tätä prosessikynnystä (kts. erillinen ympäristövahinkovakuutuslaki) 

- Ympäristövastuutilanteissa, joissa aktualisoituu samanaikaisesti julkis-, yksityis- ja 
rikosoikeudellinen vastuu, voi myös ympäristövahinkojen korvaaminen tulla 
päätettäväksi eri prosessissa kuin se alun perin on käynnistetty. Esm. joidenkin 
asianomistajien osalta hallintomenettelynä alkanut vahingonkorvausasia oli erotettu 
käräjäoikeuden rikosoikeudenkäynnissä omaksi siviiliprosessikseen 

- Jos ympäristövahingon-korvauskanteita ei voida nostaa korkeiden prosessuaalisen 
kustannusten ja riskien vuoksi, sen merkitys myös ympäristöoikeudellisena 
sääntelykeinona jää hyvin heikoksi ja sen preventiivinen vaikutus 



ympäristövahinkojen ehkäisijänä ei kunnolla toteudu. Ryhmäkannemahdollisuus voisi 
korjata oikeudenkäyntikuluriskistä syntynyttä vinoumaa. 

 
5.7.5. Rikosprosessi ympäristöoikeudessa – erityisesti syyksiluettavuudesta sekä 
asianomistajan oikeusturvasta ja mahdollisuuksista osallistua 
 

- Oikeushyvätyypit (rikosoikeudessa käytetty termi) ja yleinen ja yksityinen etu/intressi 
(ympäristöoikeudessa käytetty termi) ympäristösuojeluun kietoutuvat käytännössä 
toisiinsa monin tavoin. 

- Rikoslain ympäristö- ja luonnonvararikoksia koskeville tunnusmerkistöille on 
ominaista, että ne ovat yhteydessä aineelliseen ympäristölainsäädäntöön. Lisäksi 
ympäristölainsäädännössä itsessään on rikkomuksia koskevaa rangaistussääntelyä 

- Rikosoikeudelliseen kokonaisarviointiin kuuluu, että ympäristöä pilaavan 
toiminnanharjoittajalla on erityinen vastuu ympäristöstä paitsi lupaehtojen myös 
ympäristönsuojelulain yleisten periaatteiden ja velvollisuuksien, yleiskieltojen sekä 
ympäristöperusoikeuden valossa. Toiminnanharjoittajalla on luvan lisäksi muun 
muassa yleinen velvollisuus selvilläoloon toimintansa ympäristövaikutuksista ja 
pilaantumisen torjuntaan 

- Koska ympäristörikosoikeus turvaa sekä yleistä että yksityistä etua, asiaa ei voida 
tarkastella vain syytetyn ja asianomistajien oikeussuojatarpeiden näkökulmasta. 

 
5.7.6. Eurooppalainen ympäristöoikeus, kantelu komissiolle ja ennakkoratkaisupyyntö EU-
tuomioistuimelle 
 

- Yleisöllä, jota ympäristöasia koskee, on kaksi keskeistä keinoa saattaa tutkittavaksi 
EU:n ympäristösääntelyn noudattamatta jättäminen Suomessa. Ensimmäinen keino 
on viranomaisen laiminlyötyä EU-oikeuden noudattamisen kantelu Euroopan 
komissiolle ja toinen keino on muutoksenhaussa pyytää kansalliselta 
tuomioistuimelta ennakkoratkaisun hakemista EU-tuomioistuimelta. 

o Kantelu: kanteluilla on merkittävä rooli sellaisten tapausten selvittämisessä, 
joissa mahdollisesti on rikottu EU-lainsäädäntöä. Muodollinen 
rikkomusmenettelyn käynnistyminen tarkoittaa, että komissio antaa 
kirjallisen perustellun lausunnon varattuaan ensin jäsenvaltiolle tilaisuuden 
esittää huomautuksensa. Jos valtio ei noudata lausuntoa, komission 
antamassa määräajassa, komissio voi sen jälkeen nostaa kanteen jäsenmaata 
vastaan EUTI:ssa. 

o Ennakkoratkaisupyyntö: Vaatimus ennakkoratkaisupyynnöstä tehdään 
muutoksenhaussa kansalliselle tuomioistuimelle usein ikään kuin varmuuden 
vuoksi. Kansallisen tuomioistuimen on SEUT 267 artiklan nojalla arvioitava, 
onko käsiteltävässä asiassa EU-oikeudellisia asioita koskevaa 
ennakkoratkaisun tarvetta. Asianosaisen kannattaakin aktiivisesti esittää 
tällaisista tavanomaista haastavammista oikeuskysymyksistä näyttöä ja 
perustella samalla esittämänsä ennakkoratkaisupyynnön tarve. 
 

5.8. Kokoavia havaintoja 
  

- Luvussa annetaan esimerkkejä Århusin sopimuksen kolmesta pilareista; i) 



viranomaistiedonsaanti, ii) yleisön osallistumista viranomaisten suunnitelmien ja 
ohjelmien valmisteluun, ympäristövaikutusten arviointiin ja ympäristöön vaikuttavia 
toimia koskevaan päätöksentekoon ja iii) vireillepano-oikeutta, oikaisumenettelyitä ja 
muutoksenhakua. 



6.1	Sääntelystrategiat	

-	Sääntelystrategia	=	lähestymistapa	jonka	mukaan	julkinen	toimija	tai	muu	sääntelijä	lähestyy	
sääntelykysymystä	

-	Kan	gälla	allt	från	målsättningar	gällande	till	klimatförändring	till	ren	natur	

-Framkommer	både	till	exempel	genom	politiska	planer	men	politiska	planer	klargörs	också	genom	
motiveringar	till	lagtext	och	i	paragrafer	om	lagens	målsättning	

-	Tre	syften:	Soft	law,	instrumentell	betydelse	för	lagberedning	och	kan	fungera	som	redskap	i	
”Oikeudellinen	ratkaisutoiminta”	(om	ej	juridiskt	bindande)	

-	Sääntelystrategiat	kan	uppdelas	på	flera	sätt:	Tala	gör	en	uppdelning	mellan	privaträttslig	(mellan	
rättsubjekt),	straffrättslig	(polis,	domstol	och	sanktion	i	huvudfokus)	och	offentlig	rätt	(mellan	myndighet	
och	rättssubjekt)	

-	Liten	formell	betydelse	i	normativ	rätt,	krävs	”selvä	yhteys”	för	att	politiska	dokument	ska	ses	som	soft	
law	med	rättslig	inverkan	

-Similä	och	Kokko:	Strategin	kan	vara	betydande	också	utanför	lagstiftningen	kan	påverka	”hallinnolliset	
käytänteet”,	informationsstyrning	och	sociala	normer	(ex.	metsäsääntely)	

-Miljöpolitiken	(efficiency)	påverkas	av	economy,	social	norms	och	governance	

6.2	Sääntelyjärjestelmät	

-	Sääntelyjärjestelmä	(regulation	regime)	ymmärretään	institutionaalisten	rakenteiden,	sääntöjen,	
käytänteiden	ja	sääntelyn	tausta-ideoiden	muodostamaksi	kokonaisuudeksitänteiden	ja	sääntelyn	tausta-
ideoiden	muodostamaksi	kokonaisuudeksi	

-	Se	tabell	8	s.	252	

-	Målet	med	sääntelyjärjestelmä	är	lagstiftningens	koherens(yhdenmukaisuus)	och	konsistens	
(ristiriidattomuus)	

-Polkuriippuvuus	=	ny	lagstiftning	styrs	av	sääntelystrategia	som	baseras	på	gammal	lagstiftning	=	svårt	att	
förnya	sig	

6.3	Sääntelijä	ja	sääntelyn	keinot	

6.3.1	Ohjauskeinoista	sääntelykeinoihin	

-	Ohjauskeinot	=	välineitä, joiden avulla ympäristön tilaa koskevat tavoitteet koetetaan 
saavuttaa (Ekroos), tehtävänä ohjata ihmisen suhdetta ympäristöön eli ympäristön käyttöä 
(Hollo) 

- Muuttuvat olosuhteet = muuttuvat tavoitteet ( jfr. Suojeltu vs. rauhoitettu laji vs. EU:n 
suojellut lajit) 

- Sääntelijä (joka ohjaa ympäristön käyttöä) ei mainita ohjauskeinon määritelmässä 

- Sääntelyn kohde (säännelty taho) vs. Sääntelykohde (Esim. Ympäristö 
kokonaisuudessaan) 

- Sääntelyn keinot voivat myös olla yksityisiä (esim. Sertifikaatit/itsesääntely) 



 

- New Governance = sääntely voi olla muu kuin julkinen taho, tavoitteet saavutetaan 
esim. Soft law-normeilla, teknisillä standardeilla yms. 

- Julkinen	sääntelyn	keino	useimmiten	lainsäädäntö	
- Ohjauskeinon	suhde	standardeihin	epäselvä,	standardit	tarkkoja	raja-arvoja,	lainsäädäntö	yleistä	

6.3.2	Sääntelykeinojen	mallintaminen	

6.3.2.1	Malli	1,	informaatioon	perustuva,	taloudellinen	ja	oikeudellinen	ohjaus	

-Informatio-ohjaus	=	koulutus	ja	informatiolla	vaikuttaminen,	jos	se	ei	toimi	taloudellinen	
ohjaus	ja	viime	kätenä	oikeudellinen	ohjaus.	Oikeudellisen	ohjauksen	viimeinen	ja	tiukin	keino	
rikosoikeudellinen	sanktio.	

-	Taloudelliset	seurakset	ohjaavat	taloudellista	ohjausta,	hintaohjauksen taustalla on 
toiminnan muutos ja ympäristötilatavoitteen saavuttaminen ei esim. raaka-aineen hinnan 
muuttaminen	(epäsuora	hintaohjaus)	

-	Se	tabell	s.258	(etukäteinen/ennakkollinen	sääntely)	

-	Taulukko	altis	kritikiille	->	ei	tunnista	oikeudellisten	keinojen	monimuotoisuutta	

-	Bättre	att	jäsenellä	enligt	suora,	epäsuora,	välinen,	välillinen	

-Se	tabell	s.261	(jälkikäteinen	sääntely)	

6.3.2.2	Malli	2,	oikeudelliset	ohjausmekanismit	

- Oikeudelliset ohjausmekanismit = 1) strategiat, 2) varsinaiset ohjauskeinot eli 
instrumentit sekä 3) niitä täsmentävät ja tukevat standardit. 

- Malli 1 horisontaalinen, malli 2 vertikaalinen 

- Strategia esim EU:n metsästrategia, Ohjauskeino = oikeusnormien “kimppu” (aiemmin 
oikeudellisesti sitovia, nyt sisältyy esim. Luvat, jotka myös vahvasti sitovia), standardit 
= täsmentäviä, numerisia tai sanallisia 

-Kritiikinä malli 2 ei ota huomioon kaikkia sääntelyn keinoja (esim. Yritysten välinen 
itsesääntely) 

6.3.2.3	Malli	3,	sääntelykeinopyramidi	

-Se	modell	s.264	

-Pyramidi rakentuu eriasteisesti sääntelyn kohteeseen vaikuttavista ohjaus- tai 
sääntelykeinoista. Alimmalla tasolla ovat lievimmät keinot (esimerkiksi informaatio-
ohjauksen välineet tai verokannustimet) ja huipulla puolestaan on ankarin ohjauskeino 
(esimerkiksi hallinto- ja rikosoikeudelliset sanktiot ja seuraamukset). Lievimpiä keinoja 
käytetään eniten ja ankarimpia keinoja vähiten, mistä pyramidin muoto muodostuu. 



-Pyramidilla myös eri sivut eri toimijoille- valtio, sääntelijä/ Yritys/itsesääntely, kolmas 
osapuoli (esim. Kuluttaja) 

6.3.2.4 Malli 4, ympäristövastuun sääntelykeinot 

- Sääntelykeinoja lähestytään ympäristöperusoikeuden ja perustuslain ympäristövastuu kautta 

- Miten eri sääntelykeinot toteuttavat ympäristövastuuta ja mikä niiden yhteys on 
esimerkiksi alaluvussa 4.5.2 Periaatteiden sisältö, luonne ja asema mainittuun 
aiheuttamisperiaatteeseen 

-	Julkisoikedudellinen	ympärisötvastuu=	viranomaisen konkreettisesta ympäristöä ja 
terveyttä suojelevasta toiminnasta tai hallinnollisesta päätöksenteosta laillisuus-
/tarkoituksenmukaisuusharkinnan puitteissa. Valvonnan keinot ovat sekä toiminnan 
vaikutuksia ennakoivia että niihin jälkikäteen puuttuvia. 

- Yksityisoikeudellinen ympäristövastuu= Yksityisten tahojen oikeussuhteet. oikeussuhteiden 
järjestämiseen ja sääntelykeinojen käyttöön liittyy yleensä yksityiselle henkilölle 
(ainakin potentiaalisesti) merkittävää haittaa aiheuttava ympäristön tilan muutos. 
Sopimusvapaus, valtion ja kuntien rooli toissijainen 

-Ympäristörikosoikeudellinen vastuusääntely = ymmärretään yleensä viimekätiseksi 
keinoksi (ultima ratio) vaikuttaa yrityksen merkittävän haitalliseen ja lainvastaiseen 
toimintaan. Preventivinen vaikutus. Esim. Rangaistus tai konfiskaatio. Sekä 
julkisoikeudellisia (esim. ympäristöluvan ehtojen rikkominen) että yksityisoikeudellisia 
suhteita (rikosoikeudelline korvausvaatimus = vahingonkorvaussuhteet). 

-	Yritysten	itsesääntely.	Corporate	governance	(yrittysten	hyvä	hallinto),	ympäristösuojelun	
periaatteet	sekä	voimassa	olevan	lainsäädännön	ympäristövastuusäännökset.	Sekä	sisäiset	ja	
ulkoiset	oikeussuhteet.	

-Sääntelykeinojen jaottelua silmäillä pitäen tämä malli auttaa tunnistamaan 
minkälaisessa oikeussuhteessa sääntelykeinoa on tarkoitus käyttää ympäristövastuun 
toteuttamiseksi. 

6.4	Säänneltävät	tahot	

-	Säänneltävät tahot (regulatees) voidaan määritellä yksilöiksi tai ryhmiksi, jotka ja 
joiden toimet ovat varsinaisena sääntelyn vaikutusten kohteena 

-	Tosiasiassa	sääntely	vaikuttaa	myös	muille	tahoille	kuin	ensisijaisesti	säänneltäville	(esim.	
Metsälainsäädännössä	ensisijaisesti	metsänomistajat,	toissijaisesti	puun	ostajat,	
hakkuuoikeuden	hallitsijat	jne.)	

-	Eri	toimijat	voivat	olla	hyvin	eri	asemissa.	Tala:	Toimiiko	yksilö	rationaalisesti	
päätöksenteossa?	Sen sijaan keskeistä yksilön päätöksille on se asiayhteys, valintatilanne 
ja ne konkreettiset olot, joissa päätös tehdään. 



- Käyttäytymisoikeustieteen opinnot oikeustieteelle (Tala):  1) Aiempaa moniulotteisempi 
näkemys ihmisten päätöksenteosta ja valinnoista., 2) Monipuolisempi valikoima julkisen vallan 
ja lainsäädännön keinoja 3) Julkisen vallan ja yksityisen sektorin uudenlaista yhteispeli 

-Sääntelystrategioissa pitäisi tunnistaa julkisen ja yksityisen sääntelyn roolit ja 
mahdollisuuksien mukaan sovittaa ne yhteen sääntelykohteiden ominaispiirteet 
huomioon ottaen. 

- Eri ryhmät ovat erilaisia -> eri sääntelykeinot 

6.5 Sääntelyn taktiikat ja tekniikat 

-Sääntelytaktiikka vaati sekä tuntemusta strategiasta ja päämäärästä että politiisten realiteettien 
huomionottamista 

-Sääntelyn huomion ottaminen eri tasoilla= 1) onko kansainvälisellä, eurooppalaisella ja 
kansallisesta tasolla (valtio, kunta) valmisteilla olevaan asiaan liittyvää sääntelyä, 2) 
tukeutuuko valmisteilla oleva sääntely esimerkiksi yritysten itsesääntelyyn yksin tai 
yhdessä muiden tasojen sääntelyn kanssa ja 3) miten uusi sääntely voidaan ylipäätään 
sovittaa yhteen muilla tasoilla olevan sääntelyn kanssa. 

-Avainkäsitteiden tuntemus tärkeä 

- Miten itsesääntely organisoidaan (itseorganisoitumisen taktiikka), esim. 
Benchmarking standardi 

-Sekä lainvalmistelussa että ylisääntelyn purkamisessa tai sääntelyn joustavoittamisessa 
tarvitaan sääntelytekniikkaa. 

- Lainvalmistelun sääntelytekniikkaa johtaa oikeusministeriön oppaat, perustuslaillisuus 
otetaan huomioon. 

-Sääntelytekniikan taustasyyt (s.274): 

1 -tarpeen yksilöllisten erityisolosuhteiden huomioonottamiseen lainsoveltamisessa, 
2 sääntelykohteen (säänneltävän toiminnan ja sen vaikutuskohteen) dynaamisuuden ja 
3 vaikeudet ennakoida sääntelyn kohteena olevien tahojen käyttäytymistä ja 
4 Mahdollisuuden ottaa huomioon lainsoveltamisessa 
1 yhteiskunnallisten arvostusten muutos, 
2 tekniikan kehitys ja 

luonnontieteellisen tiedon lisääntyminen 

- Ympäristöoikeus joustaa enemmän kuin esim. Rikosoikeus 
- Vahva hallintoaksessorisuus: ympäristörikossäännökset ovat sidoksissa aineelliseen 

ympäristöoikeuteen	
- Hentun mukaan nykyinen, pitkälti blankorangaistussäännöksiin tukeutuva 

ympäristörikoslainsäädäntö on pyritty laatimaan mahdollisimman tasapainoiseksi 
kompromissiksi rikosoikeuden ja ympäristöoikeuden asettamien vaatimusten välillä. 
Ei realistista vaatia ympäristöoikeudelta rikosoikeuden sääntelytaktiikkaa.	



- Ympäristöoikeus vaatii joustavuutta. Ympäristöperusoikeuden onkin nähty 
rinnastuvan merkitykseltään rikosoikeuden laillisuusperiaatteen tapaiseen 
oikeudelliseen yleiskontrolliin, tasapaino ympäristö- ja rikosoikeuden välillä. 
Perustuslain ympäristövastuu otettava huomioon!	

- Kansainvälinen ympäristöoikeus: Kansainväliset sopimukset vaativat tarkempaa 
lainsäädäntöä. Myös EU:n sekundaarinormisto vaatii lainsäädäntötoimia (se kapitel 
2.1.2 och 2.1.3	

- Oikeusperiaatteiden merkitys oikeusnormeille: esim. Oikeusturva, ympäristönsuojelu 
(se kapitel 4.4)	

- ympäristoikeudessa voi käyttää myös soft law-instrumentteja	
- ympäristöoikeuden yleiskiellot tulevat noudatettavaksi ympäristöoikeuden eri 

sektoreilla ilman erityisiä linkkisäännöksiä, mutta eri lupien välisten suhteiden 
järjestäminen saattaa edellyttää linkkisäännösten käyttämistä	
 
6.6 Sääntelyn täytäntöönpano 
- Sääntelytavoitteen toteuttaminen konkreettisessa toiminnassa, enemmän kuin 
lainsäädännön täytäntöönpano 
- Neljän pilarin malli/Sääntelyvaje (Westerlund, s.277) 
- Täytäntöönpanon onnistuneisuus on kiinni siitä, kuinka hyvin tavoitellut 
ympäristötilatavoitteet saavutetaan. Tällaisen vaikuttavuuden todentaminen 
edellyttää empiiriseen tutkimukseen perustuvaa seurantaa. 
-	Täytäntöönpanon taso voi olla korkeampi kuin ympäristösääntelyn minivaatimukset 
esim. alan käytäntäiden kautta (over-compliance) 
- Viranomaisten tarkoituksenmukaisuusharkinta ja valvontavalta myös osa 
ympäristöoikeuden täytäntöönpanoa (esim. ELY-keskus) 
- Huomion arvoista myös yksityisen sääntelyn täytäntöönpano (esim . valtion 
metsäkeskus -> osakeyhtiö) 
 
6.7 Sääntelyn vaikuttavuus 
- Onko sääntelytavoitteet saavutettu ja onko ne saavutettu sääntelyn johdosta tai jopa 
siitä huolimatta? 
- ympäristösääntelyn toimivuuden ja vaikutuksen arviointikriteerit (Similä) 
 
1. ympäristöllinen vaikuttavuus: onko asetetut tavoitteet saavutettu ympäristön 

tilassa, 
2. kustannustehokkuus: oikeuttavatko sääntelyllä saavutetut tulokset käytetyt 

kustannukset, olisiko samat tulokset mahdollista saavuttaa alhaisemmin 
kustannuksin, 

3. dynaaminen tehokkuus: kannustaako sääntely ympäristönsuojelun tason 
parantamiseen sekä teknisiin ja sosiaalisiin innovaatioihin sääntelykohteessa 
ympäristösuojelun tason parantamiseksi, 

4. oikeudenmukaisuus: onko sääntely yhdenvertaista ja oikeudenmukaista mm. 
ympäristöön merkittävästi toiminnanharjoittajien kesken, mahdollisten 
haitankärsijöiden kesken, toiminnanharjoittajien ja haitankärsijöiden  



5. keskinäisessä suhteessa sekä suhteessa vaikutusalueisiin. 
6. demokraattinen päätöksenteko: mitkä ovat sääntelyssä yleisön 

osallistumismahdollisuudet ja mikä on sääntelyn yhteys demokraattisiin 
päätöksentekojärjestelmiin, 

7. merkityksellisyys: mikä sääntelykeinoista on tietyn ympäristöongelman kannalta 
merkityksellisin tai mitä ympäristöongelmia tietty sääntely ja sen mekanismit 
kattavat ja 

8. ennakoitavuus ja joustavuus: millä tavoin sääntelyn mukainen menettely tai 
aineellinen lopputulos on ennakoitavissa, onko sääntely joustavaa ja mahdollisesti 
sopeutumiskykyistä eri tilanteisiin vai täsmällistä, yksityiskohtaista ja 
mahdollisesti helposti ennakoitavaa.712 

- Vaikkutavuuskritiikki kirjallisuudessa: 1. sääntelyssä ei ole tunnistettu joko laisinkaan tai 
riittävässä määrin säännellyn toiminnan ja sääntelytavoitteiden välistä yhteyttä (bild 17, 
s.283);  

2. oikeudelliset mekanismit, jotka on alun perin tarkoitettu suojamaan ympäristöä, ovat 
toimeenpanon varmistamisen kannalta puutteellisia niin, että usein (tai ainakin 
kriittisissä tilanteissa) suojelutavoite ei toteudu (bild 18,s.284). 

- Ensimmäinen tilanne kuvastaa sääntelyn aukkoa tai heikkoa, jopa virheellistä, sääntelyä ja 
toinen tilanne epätäydellistä sääntelyä tai lakia (lex imperfecta) 
- Lex imperfecta voi myös olla tarkoituksellinen, esim. ilmastolaissa ei sanktioita 
- sääntelyn toimivuustarkastelu = ympäristösääntelyn piirteitä, ominaisuuksia taikka 
mekanismeja, jotka vaikuttavat sääntelyn avulla saavutettaviin ympäristö- ja 
terveysvaikutuksiin, esim. sääntelykeinot ja standardit 
- Lainsäädännön vaikuttavuuteen liittyy vahvasti sääntelyn hyväksyttävyys (esim. alkoholin 
kieltolaki 1919-1932) 
- Ympäristösääntelyn hyväksyttävyyteen onkin kiinnitettävä sen valmistelussa erityistä 
huomiota 
 
7. Sääntelykeinot ja standardit 
7.1 Lähtökohdat 
- Ennakkovalvonta (ennen tai osana ympäristöä koskevaa päätöksentekoa), jälkivalvonta 
(laitoksen tai hankkeen lainmukaisuus) tai molemmat. 
- Sääntelykeinot (se bild 13, s.288) 
- Kysymykset sääntelykeinoihin liittyen (se bild 14, s. 289) 
7.2 Julkisoikeudelliset sääntelykeinot 
7.2.1 Yleistä 
- Hallinollinen sääntely (administrative regulation), seurataan hallinto-oikeuden periaatteita 
- Viranomaiset valvovat ympäristölainsäädännön noudattamista ja valvonnassa tehtyjen 
päätösten sisältönä voi olla muun muassa hallinnollinen seuraamus tai hallintopakko 
-Myös päätösvaltaa yksittäistapauksellisesti 
- Julkisen sääntelyn keinot jaetaan vakiintuneesti kolmeen eri kategoriaan: velvoittaviin, 
kannustaviin ja informatiivisiin keinoihin. Velvoittavat keinot kieltävät tai sallivat tietyn 
ympäristövaikutuksen aiheuttamisen ja tämä käyttäytymisnormi yleensä vahvistetaan 
sanktioilla. Kannustava ohjaus sen sijaan perustuu joko positiiviseen tai negatiiviseen 
taloudelliseen kannustimeen. Informatiivinen ohjaus voi puolestaan olla joko tiedon 
(faktojen) tuottamista/jakamista tai niihin liittyvien suositusten antamista tiettyjen 



toimenpiteiden tekemiseen taikka niistä pidättäytymiseen. 
7.2.2 Yleiskiellot 
7.2.2.1 Yleiskieltojen sisältö ja suhde erityiskieltoihin 
- Ympäristöoikeuden vakiintunutta, yksittäisten lakien soveltamisalueen ylittävää ja 
voimassa olevaa lainsäädäntöä pidempiaikaista oikeuskulttuuriin juurtunutta, sääntelyä ovat 
ns. yleiskiellot: maaperän pilaamiskielto (YSL 16 §), pohjaveden pilaamiskielto (YSL 17 §), 
roskaamiskielto (JäteL 72 §) ja immissiokielto (NaapL 17.1 §). (Se bild 15, s. 292) 
- Erityiskiellot täydentävät yleiskieltoja. Erityiskielloista voidaan poiketa viranomaisen 
päätöksellä tai muissa lain tarkoittamissa olosuhteissa, ei osana ympäristöoikeuden yleisiä 
oppeja. 
- toimenpidekielto (toimenpide saattaa aiheuttaa suojelutavoitteen vaarantumisen), 
toimenpidekieltoja käytetään ennen kaikkea ennakkovalvonnassa 
- vaarantamiskielto (rakennusperinnön suojeleminen), vaarantamiskielto voidaan antaa, kun 
rakennuksen suojelua koskeva asia on vireillä ja sitä voidaan täydentää välttämättömillä 
määräyksillä 
- Myös toimenpide- tai vaarantamiskiellot on sääntelykeinona pidettävä erillään 
yleiskieltojärjestelmästä. 
7.2.2.2 Yleiskieltojen arviointi sääntelykeinona 

- Yleiskiellot toteuttavat ympäristövastuuta erityisesti julkisoikeudellisessa suhteessa ja 
valvonnassa.	

-Yleiskieltojen vahvuutena on niiden periaatteellinen kattavuus. Heikkoutena on niiden 
noudattamisen valvonta ja rikkomistilanteissa niihin liittyvien velvoitteiden toimeenpano 
etenkin, jos ilmoitusta viranomaiselle rikkomisesta ei ole tehty. 

- Tarkemmassa teoreettisessa erittelyssä yleiskiellot muodostavat oman 
sääntelykeinoryhmän ja niiden rikkomiseen liittyvät vastuut ja velvollisuudet oman 
ryhmänsä, jolloin kieltojen vaikutus sinänsä (an sich) kohdistuu ennen kaikkea toiminnan 
ennakkovalvontaan ja niiden rikkomisesta aiheutuvat velvoitteet tarkemmin määrittelevien 
sääntelykeinojen välityksellä ennen kaikkea jälkivalvontaan. 

- keskeinen osa viranomaisten hallinnollista valvontaa -> sääntelykeinojen pyramiidin 
keskiosassa 

7.2.3 Yleiskieltoihin liittyvät vastuut ja velvollisuudet 
7.2.3.1 Vastuun syntyminen ja puhdistamis-, siivoamis- ja poistamisvelvollisuudet	

-Alueen puhdistamista ja siivoamista sekä rasituksen tai häiriön (immission) poistamista 
tarkoittavat velvollisuudet koskevat yleiskieltojen rikkojia. Nämä yleiskieltoihin liittyvät 
yleiset velvollisuudet konkretisoivat aiheuttamisperiaatetta, jota mukaillen ensisijainen 
velvollisuus alueen puhdistamiseen, siivoamiseen tai kohtuuttoman rasituksen poistamiseen 
on pilaantumisen, roskaantumisen tai rasituksen aiheuttajalla. 
- Ensisijaisen vastuun rakentumisesta voidaan tunnistaa siis neljä tasoa: 

1. pilaantumisen, roskaantumisen tai rasituksen aiheuttaneen henkilön toiminta, 
2. toiminnan aiheuttama ja lain tarkoittama ympäristötilan haitallinen muutos, 

3. toiminnasta johtuva yleiskiellon rikkominen ja puhdistamis-, siivoamis- tai 
poistamisvelvollisuuden syntyminen sekä 



4. toiminnasta aiheutuneen vaaran tai haitan, roskien tai rasituksen poistaminen. 
 

- Ympäristönsuojelu yleisenä etuna edellyttää, että jos aiheuttajaa ei tunneta tai 
jostakin muusta syystä tavoiteta, niin tietyin laissa määritellyin edellytyksin voidaan 
soveltaa toissijaista vastuuta kohdistamalla vaatimukset alueen puhdistamis- ja 
siivoamisvelvollisuuksien toteuttamisesta sen haltijalle, kunnalle tai esimerkiksi 
rasituksen poistamisvelvollisuuksiin liittyvien ympäristövahingonkorvausten osalta 
ympäristövakuutuskeskukselle 

- Jos haltijaa ei voida velvoittaa puhdistamiseen, vastuu siirtyy kunnalle. Kun maaperän 
toissijaista puhdistamisvelvollisuutta sovelletaan, on tunnistettava 

- järjestyksessä seuraava ja ylipäätään vastuullinen taho749, 
- puhdistamisvelvollisuuden laajuus ottaen huomioon haltijan osalta suostumus-, 

tuottamus- ja kohtuusnäkökohdat ja 
- velvollisuuden taustalla oleva ympäristöä ja terveyttä suojeleva sääntelytavoite (bild 

19, s.299). 
7.2.3.2 Yleiskieltoihin liittyvien velvollisuuksien arviointi sääntelykeinona 

- Puhdistamis-, siivoamis- ja poistamisvelvollisuudet tukeutuvat PeL 20.1 §:n mukaiseen 
jokaisen vastuuseen ympäristöstä ja ovat keinoina sääntelykeinopyramidin keskivaiheilla 
samoin perustein kuin edellä yleiskiellot. Kaiken kaikkiaan ne ovat julkisoikeudellisen 
ympäristövastuusääntelyn ytimessä 
-	Kyse yleiskieltoihin palautuvissa puhdistamis-, siivoamis- ja poistamisvelvollisuuksissa on 
yhtäältä yleisen ympäristönsuojeluedun turvaamisesta. Toisaalta velvollisuus poistaa 
kohtuutonta rasitusta järjestelee myös naapurien välisiä suhteita, jolloin sääntely ulottaa 
vaikutuksensa paitsi aiheuttajaan myös naapuriin ja heidän väliseensä yksityisoikeudelliseen 
suhteeseen. 
- Vaikka kyseessä olevien velvollisuuksien sääntely perustuu suoraan lakiin, ne 
toimeenpannaan käytännössä välillisen ohjauksen kautta erityisesti viranomaisten 
jälkivalvontamenettelyissä 
- sääntelykeinojen taustalla voi olla erilaisia strategioita: esimerkiksi valtakunnallinen 
pilaantuneiden maa-alueiden riskienhallintastrategia.754 Myös standardeilla on oma roolinsa 
yleiskieltoihin palautuvien velvollisuuksien toteuttamisessa 
 
7.2.4 Toiminnanharjoittajan yleiset velvollisuudet 
7.2.4.1 Toiminnanharjoittajan käsite ja yleisten velvollisuuksien sisältö 
- Toiminnanharjoittaja on määritelty YSL 5.1 §:n 8 kohdassa luonnolliseksi henkilöksi tai 
oikeushenkilöksi, joka harjoittaa ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaa toimintaa tai 
joka tosiasiallisesti määrää toiminnasta.756 Toiminnanharjoittajan yleiset velvollisuudet eivät 
toisin sanoen koske esimerkiksi alueen haltijaa, ellei haltija ole samalla 
toiminnanharjoittaja. Ero on merkittävä suhteessa yleiskieltoihin palautuviin puhdistamis-, 
siivoamis- ja poistamisvelvollisuuksiin 
- Yleisesti toiminnanharjoittajia ohjaavat muun muassa selvilläolovelvollisuus (YSL 6 §, 
KemikaaliturvL 7 §, YVAL 25 §, JäteL 12.1 §)757, velvollisuus ehkäistä ja rajoittaa 
ympäristön pilaantumista (YSL 7 §), pilaantumisen torjuntavelvollisuus (YSL 14 §) ja 
yleinen velvollisuus noudattaa etusijajärjestystä (JäteL 8.2 §). Lisäksi luvanvaraista 
toiminnanharjoittajaa koskee ennaltavarautumisvelvollisuus (YSL 15 §). 8 (Se bild 17, 
s.302) 



- Kainuun käräjäoikeus: VYSL:n 5 §:ssä säädetyt selvilläolovelvollisuus ja pilaantumisen 
torjuntavelvollisuus on kirjoitettu velvoittavaan muotoon. VYSL 5 §:n 1 momentissa säädettyä 
selvilläolovelvollisuutta ei ole puolustuksen väittämällä tavalla pidettävä niin epätäsmällisenä, 
etteikö rikosvastuuta voida perustaa siihen. 
- Selvilläolovelvollisuus myös esim. KHO:n vuosikirjassa 
- Jätevedenpuhdistamon ympäristöluvassa ei voitu asettaa luvanhaltijalle velvoitteita, jotka 
kohdistuivat välittömästi muuhun toiminnanharjoittajaan. Sen vuoksi KHO valitusten 
johdosta muutti lupamääräyksiä siten, että luvan haltijan oli huolehdittava siitä, että luvan 
haltijan ja puhdistamolle jätevettä johtavien vesihuoltolaitosten väliset sopimukset olivat 
sellaiset, että ympäristöluvan mainittuja lupamääräyksiä voitiin noudattaa. Näin muutettujen 
viemäriverkkoa koskevien lupamääräysten tarkoituksena oli ympäristönsuojelulain 5 §:n 1 
momentin selvilläolovelvollisuus huomioon ottaen varmistaa, että 
jätevesipuhdistamotoiminnan harjoittaja oli riittävästi selvillä viemäriverkon kautta 
puhdistamolle tulevien jätevesien laatuun ja määrään vaikuttavista seikoista 
- Vaikka nämä tapauksessa koskevat vain, nykyisin YSL 6 §:ään sijoitettua, 
selvilläolovelvollisuutta voidaan analogisesti ajatella saman ohjausvaikutuksen koskevan 
myös muita toiminnanharjoittajan yleisiä velvollisuuksia. Toiminnanharjoittajan 
velvollisuudet ohjaavat siis yleisesti paitsi toiminnan itsesääntelyä myös siihen liittyvää 
päätöksentekoa hallinnossa, tuomioistuimissa ja jopa suhteissa kolmansiin tahoihin. 
7.2.4.2 Toiminnanharjoittajan yleisten velvollisuuksien arviointi sääntelykeinona 
- Toiminnanharjoittajan yleiset velvollisuudet ovat suoraan lailla toimintaa ohjaavaa 
sääntelyä. Niiden velvoittava luonne kertoo normatiivisuudesta ja normiohjauksesta. Näitä 
velvollisuuksia voidaan täsmentää valtioneuvoston asetuksilla, jos laissa on annettu siihen 
valtuudet.761 Yleisillä velvollisuuksilla on merkitystä välillisesti myös viranomaisten ja 
tuomioistuinten päätöksenteossa	
-	Käytännössä ympäristölupa- ja muissa päätöksissä asetetut määräykset konkretisoivat 
toiminnanharjoittajan yleisiä velvollisuuksia. Samalla niissä käytettävät standardit asettavat 
toisinaan hyvinkin tiukat rajat toiminnalle 
- Sääntelykeinojen pyramidissa keskivaiheessa 
- Toiminnanharjoittajan yleisten velvollisuuksien rikkominen voi käytännössä tarkoittaa 
myös yleiskieltojen rikkomista, jolloin maaperän ja pohjaveden puhdistamista, roskien 
siivoamista tai rasituksen poistamista merkitsevät velvollisuudet voivat edellä kuvatusti 
aktualisoitua 
7.2.5 Ympäristövahinkojen korjaamisvastuu 
7.2.5.1 Korjaamisvastuun sisältö ja toteuttaminen 
- Ympäristövastuudirektiivi763 asettaa EU:ssa yhteisen sääntelykehyksen ja sen tavoitteena 
on ympäristövahinkojen ehkäiseminen ja korjaaminen yhteiskunnalle kohtuullisin 
kustannuksin. Direktiivissä suojataan vahingolta tai sen välittömältä uhalta 1) luonto- ja 
lintudirektiiveissä määritellyt suojellut lajit tai luontotyypit ja joissakin jäsenvaltioissa myös 
kansallisesti suojellut lajit ja luontotyypit,764 2) vedet ja 3) maaperät. Näistä toinen ryhmä 
sisältää vesipuitedirektiivin (2000/60/EY) 1 artiklassa tarkoitetut vedet eli muun muassa 
sisämaan pintavedet (vesistöt) , rannikkovedet ja pohjavedet. 
- Maaperän ja pohjaveden pilaantumisen osalta korjaamisvastuu toteutuu edellä kuvattujen 
yleiskieltoihin liittyvien velvollisuuksien kautta 
- Korjaamisvastuun sisältö jakautuu kolmeen muotoon: 1) ensisijainen korjaaminen, 2) 
täydentävä korjaaminen ja 3) korvaava korjaaminen. Ensisijainen korjaaminen tarkoittaa, 
että vahingon kohteena olevat luonnonvarat ja luonnonvarapalvelut on palautettava 



perustilaan poistamalla vahingosta aiheutunut haitallinen muutos. Täydentävää korjaamista 
käytetään, jos perustilaa ei voida täysimääräisesti palauttaa, on vahingon luonnonvaralle ja 
luonnonvarapalvelulle aiheuttama heikennys korvattava vahingoittuneella alueella tai 
muualla tehtävillä muilla korjaavilla toimenpiteillä. Korvaava korjaaminen merkitsee, että 
vahingoittuneella alueella tai muualla tehtävillä toimenpiteillä on korvattava luonnonvaralle 
ja luonnonvarapalvelulle aiheutuvat väliaikaiset menetykset siihen saakka, kunnes 
ensisijainen ja täydentävä korjaaminen on vaikuttanut täysimääräisesti. Viimeinen näistä 
muodoista muistuttaa yhtäältä väliaikaista turvaamistoimenpidettä, toisaalta ns. ekologista 
kompensaatiota, 
Toimivaltainen viranomainen päättää myös korjaavien toimenpiteiden valinnasta. YVKL 6 
§:n mukaan viranomaisen on toimenpiteitä harkitessaan otettava huomioon: 

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

  muut alueella mahdollisesti tapahtuneet vahingot. 
7.2.5.2 Ympäristövahinkojen korjaamisvastuun arviointi sääntelykeinona 
-Ympäristövahinkojen korjaaminen viranomaispäätöksineen on julkisoikeudellista 
sääntelyä, vaikka sitä voidaan toki täydentää myös esimerkiksi yritysten itsesääntelyn 
keinon. Tämä ympäristövastuudirektiiviä (2004/35/EY) toimeenpaneva sääntelykeino 
tukeutuu sekä ennakolliseen että jälkikäteiseen ohjaukseen 
- Ympäristövahinkojen korjaamisesta ja kustannuksista vastaa pääsääntöisesti 
toiminnanharjoittaja, mutta tarvittaessa viranomaisenkin on ryhdyttävä valtion varoin 
korjaaviin toimiin, jos esimerkiksi vahingon aiheuttanutta toiminnanharjoittajaa ei 
vaikeudetta saada selville. 
- Sääntelykeinojen pyramiidin keskivaiheessa. 
- Sääntelykeinon tarkoittama korjaus- tai oikeastaan kustannusvastuu ympäristövahingosta 
voi jakautua usean aiheuttajan kesken. 
7.2.6 Ympäristövaikutusten arviointi 
7.2.6.1 Ympäristövaikutusten arvioinnin tarkoitus ja tasot 
- Ympäristövaikutusten arviointi on kestävän kehityksen periaatetta toteuttava ja 
integroituva informaatio-ohjauksen sääntelykeino. Vaikutusten arvioinneilla on keskeinen 
rooli ympäristövastuun toteutumisessa. Arvioinnit tuottavat ennakolta tietoa vaihtoehdoista 
suunnittelua ja päätöksentekoa varten, mahdollistavat yleisön tiedonsaannin ja 
osallistumisen arviointimenettelyyn. Ympäristövaikutusten arvioinnit antavat tietoa 
ensinnäkin säädöksen, suunnitelman, ohjelman tai hankkeen valmisteluun 
- Ympäristövaikutusten arviointia tehdään strategisella ja hankkeiden tasoilla. Strateginen 
taso sisältää politiikkatoimien ja lainsäädännön sekä ohjelmien ja suunnitelmien arvioinnin. 
Lainsäädäntöä koskevasta arvioinnista ei ole omaa säädöstä, vaan oikeusministeriö on 
antanut ainoastaan ohjeet vuonna 2007 säädösehdotusten vaikutusten arvioinnista.778 Sen 
sijaan suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (SOVA), ts. 
ympäristöarvioinnista, EU on antanut SOVA-direktiivin, josta on toisinaan käytetty myös 
lyhennettä SEA-direktiiv -> Suomessa: viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien 
ympäristövaikutusten arvioinnista annettu laki (SOVAL 200/2005) ja MRL 
- Hanketason ympäristövaikutusten arviointia (YVA) säännellään EU-tasolla YVA-
direktiivillä -> (se bild 18, s.313) 



- Mikäli hankkeiden arviointia ei ole suoritettu tai se on suoritettu olennaisilta osin 
puutteellisesti, voidaan hanketta koskeviin päätöksiin myös tällä perusteella hakea 
muutosta. Ohjelmien ja suunnitelmien vaikutusten arviointia koskeva muutoksenhaku 
tapahtuu varsinaisia päätöksiä koskevien valitusten yhteydessä 
7.2.6.2 Ympäristövaikutusten arviointien merkitys sääntelykeinona 
- Ympäristövaikutusten arviointi on perimmäiseltä luonteeltaan informaatio-ohjauksen 
keino. 
-Kuitenkin arviointi on menettelyn osalta julkista hallintoa ja sen vuoksi sijoittuu 
sääntelykeinopyramidissa puhtaan informaatio-ohjauksen yläpuolelle mutta samalla 
varsinaisten hallintopäätöstä vaativien sääntelykeinojen alapuolelle. 
- Ympäristötiedolla myös semanttinen luonne	



7.2.7 Kaavoitus 
 
7.2.7.1 Kaavat osana alueiden käytön suunnittelujärjestelmää 
 

• Kaavat ovat suunnitelmia joihin liittyy erilaisia oikeusvaikutuksia 
• Maakunnissa - yleispiirteiset maakuntakaavat 

o ohjausvaikutus 
• Kunnissa -  maakuntakaavoja tarkentavat yleis- ja asemakaavat (kuntakaavat) 

o Kunnat voivat tehdä myös yhdessä kaavoja 
• Kaavoihin kuuluu myös niiden merkinnät ja määräykset 
• Tulevaa maankäyttöä varten tehdään aluevarauksia 
• Sisältövaatimukset: MRL 28, 39, 54 ja 73 § 

o Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (huomioonottamis- ja 
edistämisvelvollisuus) 

o Lain yleiset tavoitteet (MRL 1§) 
o Alueiden käytön suunnittelutavoitteet (MRL 5§) 
o Erityssäännöt vähittäiskaupan suuryksiköitä ja tuulivoimaloita varten 

(MRL 9a-luku, MRL 10a-luku) 
• Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ohjaavat maakuntakaavaa, maakuntakaava 

ohjaa yleiskaavaa, joka ohjaa asemakaavaa  
→kaavoituksessa aina yleispiirteisempi kaava ohjaa yksityiskohtaisempaa kaavaa 
(ohjausvaikutus) 
 

• Asemakaava ohjaa rakentamista: vastoin asemakaavaa ei saa rakentaa 
(rakentamisrajaus)→ MRL 58§ rajoitus?? 

• Asemakaava vaikuttaa myös muihin toimenpiteisiin: toimenpiteet eivät saa haitata 
kaavan toteutumista 

• Toimenpiderajoitus: asemakaava-alueella ei saa tehdä maisemaa muuttavia toimenpiteitä 
(esim. Puiden kaataminen) ilman lupaa (Maisematyölupa MRL 128§) 

• Maakunta- ja yleiskaavoissa voi olla myös rakentamisrajauksia, mutta ne ovat yleensä 
ehdollisia 

o Rakentamista ei saa myöntää jos se vaikeuttaa kaavan toteutumista 
o Lupa on myönnettävä, jos luvan epäämisestä johtuisi hakijalle huomattavaa haittaa 

eikä kunta lunasta aluetta tai maksa korvausta haitasta (lupa tai rahat periaate) 
o Määräaikaisesti voidaan kuitenkin myös ehdottomasti rajoittaa rakentamista  

(määräaikainen rakentamisrajoitus) 
• yksityiskohtaisen kaavan hyväksymisen jälkeen ja kaavan saatua lainvoiman se syrjäyttää 

pääsääntöisesti yleispiirteisemmän kaavan (syrjäytymisvaikutus) 
o vrt. Ohjausvaikutus 

• Suunnittelutarvealueet täydentävät alueiden käytön suunnittelujärjestelmää: 
1. Ranta-alueiden suunnittelutarve (MRL 72§) 
2. Yleinen suunnittelutarve (MRL16§) muilla alueilla 

 
 
 
7.2.7.2 Kaavoituksen arviointi sääntelykeinona 
 



• Kaavojen hyväksymispäätös on sekä hallintopäätös (hallinnollinen ohjaus) että (kunnalliset 
normit) 

• Kaavoilla voidaan puuttua suhteellisen voimakkaasti yksityisen maaomistajan 
oikeusasemaan 

• Kaavat ovat ennakollisen ohjauksen keinoja 
• Kaavat ohjaavat maankäyttöä sekä suoraan rajoitusten myötä että välillisesti 

viranomaisten kautta  
• Kaavoituksen taustalla on poliittiset sääntelystrategiat 
• hierarkiassa kaavat ovat usein yksittäisiä kaava-alueen toimia koskevien hallintopäätösten 

yläpuolella esim. rakennusluvan myöntäminen (hallintopäätös) edellyttää että se on 
asemakaavan mukainen 

• kaavat sovittavat yhteen yksityisiä ja yleisiä intressejä → esim yksityinen rakennushanke 
(yksityisen maanomistajan intressi) ja ympäristönsuojelutavoitteet (yleinen intressi) 

 
7.2.8 Ympäristölliset luvat 
 
7.2.8.1  Lupien pääpiirteet 
 

• ympäristölliset luvat ovat ennakkovalvontaa luonnon&terveyden suojelemiseksi 
• Luvat ovat oikeudellis-hallinnollisen ohjauksen välineitä 
• Luvat ratkaistaan hakemuksesta: 

1. Luvan tarve / lupakynnys päätetään ensin 
2. Luvan myöntämisen edellytykset tutkitaan 
3. Määritellään luvan ehdot / määräykset 

• Lupapäätös→oikeudellista harkintaa 
• Binäärinen ratkaisu (myönnetään tai ei myönnetä) 

o UND: ehdoilla voidaan vaikuttaa päätöksen sisältöön (esim. rakennuslupa 
myönnetään, kunhan rakennus ei ole kahta kerrosta korkeampi) 

• Keskeisimpiä ympäristöoikeudellisia lupia: 
o Ympäristölupa (YSL) 
o Vesitalouslupa (VL) 
o Rakennuslupa, toimenpidelupa, maisematyölupa, poikkeamislupa (MRL) 
o Kemikaalien ja räjähteiden turvallisuuteen liittyvät luvat (KemikaaliturvL) 
o Kaivoslupa, etsintälupa (KaivosL) 
o Pyyntilupa (MetsästysL) 
o Maa-aineslupa (MAL) 
o Lunastuslupa (LunL) 

 
7.2.8.2 Ympäristöluvan tarve ja myöntämisedellytykset 

• Ympäristöluvan tarve määräytyy joko suoraan lain perusteella tai tapauskohtaisesti 
• Direktiivilaitokset ja kansalliset laitokset tarvitsevat aina ympäristöluvan (YSL 27.1§) 

o Direktiivilaitos – esim. teollisuuslaitos, jossa valmistetaan paperia tai kartonkia, 
kapasiteetin ylittäessä 20 tonnia vuorokaudessa 

o Kansallinen laitos – esim. Viilutehdas tai laivatelakka → var?? 



• Laitokseen luetaan kuuluvaksi siihen kiinteästi liittyvät toiminnat 
• Tapauskohtainen arviointi luvan tarpeesta: 

o Pohjavesialueella eräät toiminnot, joista voi aiheutua pohjaveden pilaantumisen 
vaaraa (taustalla pohjaveden pilaamiskielto); YSL 17§ pohjaveden pilaamiskielto, 
YSL 28§ luvanvaraisuus pohjavesialueella  

o toiminnot, jotka saattavat aiheuttaa vesistön pilaantumista, mutta jotka eivät 
tarvitse vesitalouslupaa; 

o jätevesien johtaminen, joka saattaa aiheuttaa erityisesti avainbiotooppina suojellun 
lähteen tai pienen uoman pilaantumisen; 

o toiminnot, joista saattaa ympäristössä aiheutua kohtuutonta rasitusta naapurille 
(taustalla immissiokielto) 

• mitä toimintaa lupa koskee? Vrt. Lain nojalla lupa koskee kaikkea kiinteästi liittyvää 
toimintaa, mutta tapauskohtaisessa arvioinnissa lupa voidaan myöntää myös vain tiettyyn 
toimintaan (KHO 2008:79 riittääkö ilmoitus vai luvanvarainen?) 

• Ympäristöluvan harkinnan perusteet (YSL 48§) 
o aineellisoikeudellinen myöntämisedellytysten tutkiminen  
o prosessioikeudellinen huomioon ottaminen (lausunnot /  muistutukset / 

mielipiteet)  
o yleisen ja yksityisen edun turvaamiseksi säädetyt säädökset otettava myös 

huomioon 
o tosiasiassa tutkitaan edellyksiä ja esteitä 

• luvan myöntäminen on oikeusharkintaa: lupa on myönnettävä edellytysten täyttyessä 

• Yleiset ympäristöluvan myöntämisen edellytykset (YSL 49§). Ympäristöluvan  perusteella ei 
saa aiheutua: 

o terveyshaittaa; 
o merkittävää muuta ympäristöä pilaavaa seurausta tai sen vaaraa; 
o maaperää, pohjavettä tai merta pilaavaa kiellettyä seurausta (maaperän ja 

pohjavedenpilaamiskiellot sekä merta koskevat erityiset kiellot); 
o erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä 

kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan 
vaikutusalueella; 

o naapuruussuhteissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta (immissiokielto); 
o olennaista heikennystä edellytyksiin harjoittaa saamelaisten kotiseutualueella 

perinteisiä saamelaiselinkeinoja tai muutoin ylläpitää ja kehittää 
saamelaiskulttuuria taikka olennaista heikennystä kolttien elinolosuhteisiin tai 
mahdollisuuksiin harjoittaa kolttalaissa tarkoitettuja luontaiselinkeinoja koltta-
alueella 

• KHO 2010:28 - vaikka luvan myöntämiselle ei ollut muuta estettä, polttonesteiden 
jakeluaseman suunniteltu paikka sijaitsi tärkeällä pohjavesialueella, joten YSL 11§ oli 
otettava huomioon ja 17§ (pohjaveden pilaamiskielto) 

• KHO 2015:117 - NaapL 17§ (immissiokielto) otettiin huomioon vaikka 
ympäristölupapäätöksissä yleiset intressit harkinnan perusta, eikä yksityiset intressit 



o Immissiokiellon huomioon ottamisesta on tullut vakiintunut harkintakohde 
oikeuskäytännön myötä 

 
7.2.8.3 Rakennus- ja poikkeamislupien tarve ja myöntämisedellytykset 
 

• Rakennuksen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa 
• Rakennuksen määritelmä: MRL 113§ 
• Rakennuksen lupakynnys: MRL 125§  
• Rantarakentamiskielto: MRL 72§ 
• Poikkeuslupa MRL 171§ 
• Rantavyöhyke: max 150m rantaviivasta 
• MRL 23 luku: yleinen poikkeamismahdollisuus 
• Vähäinen poikkeamislupa haetaan itse lupahakemuksen yhteydessä 
• Kunta ratkaisee lupahakemukset 
• Rakennuslupa tarvitaan myös korjaus- ja muutostyöhön jos se on verrattavissa 

rakentamiseen (esim. Laajennus) 
• Myös rakennuksen käyttötarkoituksen muuttamiseen tarvitaan rakennuslupa 
• Rakennusluvan myöntämisen edellytykset ovat eri asemakaava-alueella kuin muilla 

alueilla 
• Erityiset edellytykset (MRL 127§) jos sijaitsee yleisellä suunnittelutarvealueella 
• Luonnonsuojelulaki on myös otettava huomioon rakennuslupapäätöksessä 
• Rakennusluvan edellytykset (kaikkien täytyttyvä): 

o rakennushanke on voimassa olevan asemakaavan mukainen 
o rakentaminen täyttää sille MRL 117 §:ssä asetetut sekä muut tämän lain mukaiset 

tai sen nojalla asetetut vaatimukset 
o rakennus soveltuu paikalle 
o rakennuspaikalle on käyttökelpoinen pääsytie tai mahdollisuus sellaisen 

järjestämiseen 
o vedensaanti ja jätevedet voidaan hoitaa tyydyttävästi ja ilman haittaa ympäristölle 
o rakennusta ei sijoiteta tai rakenneta niin, että se tarpeettomasti haittaa naapuria tai 

vaikeuttaa naapurikiinteistön sopivaa rakentamista 
• KHO 2014:43 → käyttötarkoitus ei ollut asemakaavan mukainen 
• Poikkeamisedellytykset → MRL 171§ → ei saa myöntää poikkeuslupaa jos rakentaminen 

(vain yksi riittää poikkeamisluvan epäämiselle): 
o aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle 

järjestämiselle 
o vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista 
o vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden 

saavuttamista 
o johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa 

merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia 
• Jos poikkeamisedellytyksiä ei ole, on asemakaavaa muutettava hankkeen 

toteuttamiseksi 
• Rakennusluvan myöntämisen yhteydessä voidaan myös antaa lupamääräyksiä (MRL 141§) 



 
7.2.8.4 Ympäristöllisten lupien arviointi sääntelykeinona 

 
• Ennakollinen sääntelytapa → ohjausvaikutus 
• Hallintopäätösten rooli on keskeinen 
• Välillinen sääntelykeino: lainsäädännössä säädetään lupaviranomaisten menettelystä ja 

harkinnasta 
• Luvat ei ole pysyviä: Luvan määräyksiä voidaan muuttaa ja jopa peruuttaa 
• Olosuhteiden muuttuessa tai luvan määräajan päätyttyä (kun uutta lupaa haetaan) 

tehdään uusi harkinta 
• Lupakonkurrenssi: kaikkien lupien, joiden lupakynnyksen toiminta ylittää, on oltava 

kunnossa 
• Lupahakemuksissa saattaa olla useita asianosaisia, ei vain hakija ja viranomainen (esim. 

Naapurit ja muut joiden ympäristöä hanke voi haitata voivat olla asianosaisia) 
• Lupien tarkoitus: toiminnan edellytysten varmistaminen, ympäristövastuun toteutuminen, 

muiden intressien suoja 
o Tarvittaessa myös korvaukset ja käyttöoikeudet muille asianosaisille 
o Antaa hankkeelle oikeussuojaa ja toimintarauhaa 

 
7.2.9 Ilmoitukset 
 
7.2.9.1 Ilmoitusten pääpiirteet suhteessa lupaan 
 

• Kevyempi sääntelykeino kuin luvat 
• Auttavat viranomaisia valvomaan ympäristöön vaikuttavia hankkeita ja toimia 
• Yleensä ilmoitus koskee hankkeita joissa luvan tarvekynnys ei ylity, mutta hankkeesta voi 

kuitenkin johtua ympäristöllistä haittaa 
• Ilmoitusmenettelyssä ei tehdä suoranaista hallintopäätöstä, joten myös oikeussuoja on 

heikompaa 
• Jos viranomaiset pitävät toimintaa haitallisena, he voivat puuttua ja kieltää sen lain nojalla 
• Hankkeesta vastaava/toiminnan harjoittaja on vastuussa toiminnan/hankkeen 

lainmukaisuudesta 
• Keskeisimmät ympäristöoikeudelliset ilmoitukset: 

o Metsänkäyttöilmoitus (MetsäL), 
o Terveyteen vaikuttavasta toiminnasta tehtävä ilmoitus (TSL), 
o Ympäristöä pilaavasta toiminnasta ilmoittaminen ja ilmoitus toiminnan 

rekisteröintiä varten (YSL), 
o Ilmoitus keräystoiminnasta jätehuoltorekisteriin (JäteL), 
o Ilmoitus muuntogeenisten organismien ja muuntogeenisten kasvien 

suunnitellusta käytöstä (GeenitekL), 
o Pilaantuneen maa-alueen puhdistamista koskeva ilmoitus (YSL) ja 
o Ojitusilmoitus (VL). 

 
7.2.9.2 Metsänkäyttöilmoituksen tekeminen ja huomioon ottaminen 
 



• Maanomistaja tai muun käyttöoikeuden haltija tekee ilmoituksen (myös valtuutus 
mahdollista) 

• Ilmoitus tehdään Suomen metsäkeskukselle 
• Ilmoitus tehtävä: 

o käsittelyalueella aiotusta kasvatushakkuusta,  
o uudistushakkuusta,  
o metsätuhon johdosta tehtävästä hakkuusta ja  
o muusta hakkuusta sekä  
o MetsäL 10.2 §:ssa tarkoitettujen erityisen tärkeiden elinympäristöjen käsittelystä 

• UND: Ilmoitusta ei tarvitse tehdä jos asia koskee kotitarvehakkuuta, pienikokoisen puuston 
hakkuuta, sähkölinjojen ja junaratojen reunavyöhykkeiden hakkuuta eikä oja-, vesijohto- 
tai viemärilinjan hakkuuta eikä pienialaisista tie-, sähkö- tai muun vastaavan linjan 
hakkuuta 

o UNDUND: erityisen tärkeät elinympäristöt 
• Ilmoitus on toimitettava viimeistään kymmenen päivää ja aikaisintaan kolme vuotta 

ennen hakkuun tai muun toimenpiteen aloittamista 
o Metsäkeskus voi myöntää poikkeuksen määräajasta 

• Kritiikkiä ilmoitusmenettelystä: kaavoittamattomilla alueilla (esim. loma-asunto alueilla) 
naapureilla ei ole vaikutusmahdollisuutta, vaikka hakkuusta aiheutuisi heille haittaa (PL 20§ 
osallistumismahdollisuus) 

• Neuvotteluvelvollisuus MetsäL 15§: maanomistajalla (tai oikeudenhaltijalla) on 
velvollisuus neuvotella metsäkeskuksen kanssa 

• Maaseutuvirasto voi metsäkeskuksen hakemuksesta kieltää toimenpiteen (toistaiseksi tai 
määräaikaisesti), jos neuvotteluissa ei päästä yhteisymmärrykseen 

• Kielto voidaan myös asettaa jos ilmoitusta ei tehdä määräajan sisällä 
• Metsäkeskuksen on tehtävä poliisille ilmoitus MetsäL 18§ nojalla, paitsi jos 

laiminlyönti/rikkomus on vähäinen 
 
7.2.9.3 Ilmoitusten arviointi sääntelykeinona 
 

• Ilmoitus → ennakollinen hallinnollinen ohjauskeino 
• Tarkoitus antaa tietoa viranomaisille aiotuista toiminnoista/hankkeista 
• Suoraa sääntelyä (vrt. välillinen sääntely): maanomistaja tai muu toiminnasta/hankkeesta 

vastaava on velvollinen varmistamaan että toiminta/hanke on lainmukainen 
• Ilmoitukset täydentävät lupien sääntelyä 
• Sääntelykeinopyramidissa lupia lievempi keino, laajamittaisempi käyttö ja 

kevyempi&nopeampi menettely 
• Ympäristön suojelutarkotus ei tule yhtä tehokkaasti esiin ilmoitusmenettelyssä, mutta 

toisaalta kustannukset ovat huomattavasti pienemmät 
 
 
 
7.2.10 Ympäristötuet 
 
7.2.10.1 Tukien pääpiirteet 



 
• Julkisen vallan ohjaamistarkoituksessa antamat tuet 
• Kaksi tukistrategiaa: 

1. rahoitustuet (politiikkaa täydentävät tuet) 
2. kannustavat tuet (politiikkaa itsenäisesti toteuttavat tuet) 

• aidot ympäristötuet ovat taloudelliseen ohjaamiseen perustuvia kannustavia keinoja 
• Tuki on sidottu hallintopäätökseen tai –sopimukseen 
• Tuet voivat olla poliittisia tarkoituksia toteuttavia tai niitä täydentäviä 

 
7.2.10.2 Metsätalouden ympäristötuen myöntämisedellytykset 
 

• Metsätalouden ympäristötuki perustuu sopimukseen maanomistajan ja metsäkeskuksen 
välillä 

• Ympäristötukisopimuksen valmisteluun kuuluu hoito- ja käyttösuunnitelma (bläblälagen 
20§)  

o Myös luontoarvo, puuston markkina-arvo ja ympäristötuen kohde on otettava 
huomioon valmistelussa 

• Sopimuksella maanomistaja sitoutuu säilyttämään metsän biologisen 
monimuotoisuuden ja olemaan tekemättä toimenpiteitä ilman metsäkeskuksen 
suostumusta 

• Sopimus on voimassa 10v, myös vaikka omistajuus siirtyisi uudelle omistajalle (kestävän 
metsätalouden bläblä 19§)  

o Uusi omistaja voi irtisanoa sopimuksen kuuden kuukauden sisällä omistajuuden 
siirtymisestä 

o Omistaja voi vapautua sopimuksesta maksamalla tuet takaisin + 10% 
• Ympäristötuki voidaan myöntää jos metsänhoidossa otetaan huomioon 

ympäristö(luonnon hoito, monimuotoisuuden ylläpito), eikä vain taloudellinen 
kannattavuus → maanomistaja sitoutuu suojelemaan ympäristöä laajemmin kuin laissa 
velvoitetaan 

• Minimivaatimukset erityisen tärkeille elinympäristöille (MetsäL 10§) 
• Tuki edellyttää, että maanomistaja menettää osan hakkuutuotoista lain velvoitteita 

laajempien ympäristötoimien vuoksi → tuen tarkoitus on kannustaa näihin toimiin 
vähentämällä taloudellinen tappio 

• Hoito- ja käyttösuunnitelma on mahdollista tuoda myös osaksi sopimusta (velvoittamalla 
maanomistajaa noudattamaan suunnitelmaa) 

• Jos maanomistaja tietoisesti heikentää ympäristön monimuotoisuutta tai syyllistyy 
olennaiseen sopimusrikkomukseen, sopimus voidaan purkaa ja maaseutuvirasto voi periä 
tuen takaisin (+korot) (bläbläL 41§)  

 
7.2.10.3 Ympäristötukien arviointi sääntelykeinona 
 

• Ympäristötuet täydentävät ympäristönsuojelua varten laissa asetettuja 
minimivaatimuksia → suoraa ohjausta täydentävä sääntelykeino 

• Taloudellinen kannustaminen 
• Voivat myös olla politiikkaa itsenäisesti toteuttavia tukia (esim maataloustuet) 
• Aiheuttamisperiaate: kustannusvastuu on ympäristöä pilaavalla toiminnalla 



• Tukea ei siis pidä myöntää lain velvoittamille ympäristötoimille: tämä merkitsisi sitä, että 
julkinen valta kustantaisi yksityisten aiheuttaman haitan 

• Tarkoitus on myöntää tukia silloin kuin maanomistaja tekee toimenpiteitä luonnon 
suojelua varten jotka ylittävät laissa asetetun vastuun  

• Kannustava ennakollinen sääntelykeino 
• Lievempi sääntelykeino (vrt lupamenettely), alempana sääntelykeinopyramidissa 

o Huom: tukia on erilaisia, joillakin on tiukemat ehdot ja on vaikeampi päästä irti 
sopimuksesta, joten sääntelykeinon sijoittuminen pyramidiin ei ole yksiselitteistä 

• Tukien tarkoitus on parantaa ympäristön tilaa, joten kolmansilla (esim naapureilla) ei ole 
tarvetta puuttua tukien myöntämiseen 

 
7.2.11 Ympäristöverot 
 
7.2.11.1 Ympäristöverojen pääpiirteet ja ajoneuvojen verottaminen 
 

• Keskeisiä ympäristöoikeudelliselle taloudelliselle ohjaukselle 
• Fiskaalinen tarkoitus on toissijaista: verojen ohjaava vaikutus on ensisijainen 
• Ympäristöpoliittiset tavoitteet 
• Verojen kohteet: verovelvolliset joiden toiminta vaikuttaa ympäristöön 
• Luonteeltaan keppi → vrt. Esim tuet (porkkana) 
• Verojen tarkoitus on siirtää ympäristön pilaamisesta johtuvat kustannukset 

verovelvolliselle 
 

• Autojen verotus: autovero ja ajoneuvovero 
• Autovero maksetaan kun auto ensimmäisen kerran otetaan käyttöön tai rekisteröidään 
• Autoveron avulla voidaan vaikuttaa ostajien valintaan esim uuden auton ostamisessa 

(verotuksellisesti halvempaa ostaa ympäristöystävällisempi auto) 
• Ajoneuvovero maksetaan vuosittain hiilidioksidipäästöjen mukaan 
• Ajoneuvon omistaja on verovelvollinen 
• Veroviranomainen valvoo ja voi kieltää auton käytön jos veronmaksu laiminlyödään 
• AutoVL 

 
7.2.11.2 Ympäristöverotuksen arviointi sääntelykeinona 
 

• Taloudellinen sääntelykeino 
• Kytkeytyy vahvasti hallinnolliseen ohjaukseen 
• Välillinen ohjaus viranomaisten päätösten ja valvonnan kautta 
• Kritiikkiä: käyttömaksu 
• Veroista on säädettävä lailla, peruste ja määrä on myös tultava esiin laissa 
• Sääntelykeinopyramidissa informaatio-ohjauksen ja hallinnollisen ohjauksen välissä 

 
7.2.12 Päästökauppa  
 
7.2.12.1 Päästökaupan pääpiirteet markkinaperusteisena sääntelykeinona 
 

• Markkinaperusteinen sääntelykeino 



• Tavoite: ympäristönsääntelyn kustannustehokkuus markkinoita hyödyttäen 
• Taloudellinen ohjaus, joka tukeutuu julkiseen hallintoon 
• Toiminnan ulkoisten ympäristövaikutuksien kustannuksen sisällyttäminen lopulliseen 

tuotteen hintaan 
• Päästökauppajärjestelmä perustuu EU: päästöoikeuksiin 
• Päästöoikeus antaa oikeuden tehdä tietyn määrän päästöjä tietyssä ajassa 
• Päästökauppadirektiivi → kansainvälisen ilmastosopimuksen Kioton pöytäkirja 
• Ohjausmekanismi:  

o päästölupa  
o päästöoikeuksien myöntämispäätös 

• Energiavirasto on päästökauppaviranomainen 
• PKL 10§: edellytyksen päästöluvan myöntämiselle 
• Myönnetään toistaiseksi 

o UND: erityisitä syistä määräajaksi 
• PKL 7§: yleiset velvoitteet toiminnan harjoittajalle 
• Peruuttaminen PKL 16§ 
• Osa päästöoikeuksista jaetaan laskennallisesti tasaisesti EU:n aluella (osin maksutta), osa 

oikeuksista huutokaupataan (kausi 2013-2020) 
• Toiminnanharjoittaja tekee työ- ja elinkeinoministeriölle hakemuksen maksutta jaettavasta 

päästöoikeudesta 
• Päätös: PKL 25§ 
• Päästöluvan käyttämättömän osan voi myydä 
• Pääidea on se että päästöjä vähentävät ne joille se on edullisinta 

o päästöoikeuksien hinta kannustaa uusimaan laitosten tekniikkaa niin, että 
kasvihuonekaasujen päästöt vähenevät 

• EU:ssa on päätetty perustaa  markkinavakausvaranto(MVV), sillä päästöoikeuksien 
markkina-arvot ovat olleet liian alhaisia 

•  Seuraamukset: ylitysmaksu (68§), päästöoikeuksien luovutuskielto (71§), uhkasakko, 
rikosoikeudelliset seuraamukset 

 
7.2.12.2 Päästökaupan arviointi sääntelykeinona 
 

• taloudellinen sääntelykeino 
• Kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä aiheutuvaa kustannusvastuuta jaetaan 

päästöoikeuksien kaupalla 
• yritykset, joilla päästöjen vähentämisestä aiheutuvat kustannukset olisivat korkeammat 

kuin ostohinta vastaavan päästöoikeusmäärän hankkimisesta markkinoilta, voivat täyttää 
velvoitteensa ostamalla päästöoikeuksia, ja päinvastoin → kustannustehokkuus 

• päästökaupan kustannukset ovat vaikeat ennakoida sillä ne perustuu markkinahintaan 
(vrt. Esim verojen ennakoitavuus) 

• vain yksi keinoista vähentää kasvihuonepäästöjä EU:ssa 
• taloudellinen ohjaus joka täydentää hallinnollista ohjausta 
• oikeuksien jako perustuu hallinnollisiin päätöksiin, vaikka toiminnanharjoittajien 

harjoittama uudelleenjako onkin yksityisoikeudellista kauppaa 
• päästöoikeus on toiminnanharjoittajalle siirtokelpoista varallisuutta 
• Päästökauppa on hallinnolliseen ohjauksen tukeutuva markkinaperusteinen sääntelykeino 



• sijoittuu muita taloudellisen ohjaukseen keinoja ylemmäs sääntelykeinopyramidissa (esim 
veroja) 

 
7.2.13 Arvokkaiden kohteiden suojelu 
 
7.2.13.1 Kohdesuojelun pääpiirteet 
 

• erityiset lailla suojatut kulttuuri- luonto ja maisema-arvot 
• kulttuuriperintö (Yleissopimus maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelemisesta) 

o rakennusmuistomerkit: rakennustaiteen teokset, monumentaalisen veisto- ja 
maalaustaiteen teokset, arkeologiset kohteet tai rakennelmat, piirtokirjoitukset, 
luola-asumukset sekä muut kohteet, jotka ovat historian, taiteen tai tieteen 
kannalta yleismaailmallisesti erityisen arvokkaita; 

o rakennusryhmät: erillisten tai toisiinsa liittyvien rakennusten ryhmät, jotka ovat 
arkkitehtuurinsa, yhtenäisyytensä tai maisemallisen sijaintinsa takia historian, 
taiteen tai tieteen kannalta yleismaailmallisesti erityisen arvokkaita; 

o paikat: ihmisen taikka luonnon ja ihmisen yhteisesti luomat teokset sekä alueet 
mukaan lukien arkeologiset paikat, jotka ovat historialliselta, esteettiseltä, 
etnologiselta tai antropologiselta kannalta yleismaailmallisesti erityisen arvokkaita  

• kulttuurimaisemien suojelu liittyy läheisesti luonnonsuojeluun 
• LSL 32§ mukaan voidaan perustaa maisema-alue jonkin kulttuurisesti arvokkaan 

maiseman suojelemiseksi 
• Kulttuuriperintö: rakennussuojelu ja kiinteät muinaisjäännökset 
• Luonnonsuojelualueet: kansallispuistot, luonnonpuistot ja muut suojelualueet (LSL 3kap) 
• EU:n Natura 2000-verkosto (LSL 64-66§) 
• Luonnonsuojelu pienemmässä muodossa:  

o LSL 23§ rauhoitetut luonnonmuistomerkit (esim puu tai siirtolohkare) 
o avainbiotoopit (luontotyypit) voivat saada suojaa suoraan lain nojalla tai 

rajauspäätöksellä (esim erityisen tärkeät elinympäristöt MetsäL 10§) 
o Lajien ja niiden elinympäristöjen suojelu (rauhoitetut/suojellut eläimet ja kasvit) 

 
7.2.13.2 Kohdesuojelun arviointi sääntelykeinona 
 

• Yleisen edun suojelu 
• Perustuu joko suoraan lakiin tai välillisesti viranomaispäätöksiin: normiohjaus 
• Ennakollinen sääntely jonka tarkoitus on suojata arvokkaita kulttuuriperintöjä ja luonnon 

moninaisuutta 
• Ensisijaisesti suojelukohteita pyritään suojelemaan vapaaehtoisin toimin, viime kädessä 

valtio voi pakkolunastaa alueen → sijaitsee tapauskohtaisesti eri tasoilla 
sääntelykeinopyramidia 

• Suojelusäännösten kohteet vaihtelevat, esim maanomistaja, toiminnan harjoittaja tai 
yksityishenkilö luonnossa liikkuessaan 

• Myös ympäristönsuojelujärjestöt voivat olla asianosaisia 
 
7.2.14 Eräät hallinnollisen jälkivalvonnan toteutuskeinot 
 



7.2.14.1 Kehotukset, varoitukset, hallintopakko ja seuraamukset 
 

• Jälkivalvonta → Viranomaisten valvonta toiminnan alettua 
o Huom! Jälkivalvonnalla voi silti olla preventiivinen vaikutus, sillä tietoisuus 

mahdollisista seuraamuksista saattaa estää haitallisen toiminnan tekemisen 
• Myös yksityiset voivat nostaa kanteen toiminnanharjoittajaa vastaan joka on pilannut 

ympäristöä 
• Suhteellisuusperiaate ohjaa hallinnollista jälkivalvonta: toivottuun tulokseen pyritään 

päätymään lievimmillä mahdollisilla keinoilla 
• Kehotus/varoitus → käytetään ensisijaisesti, niin että toiminnan harjoittaja korjaisi 

aiheuttamansa haitan tietyssä määräajassa 
• Vasta jos tämä ei toimi, käytetään järeämpiä keinoja 
• Hallintopakko: välillinen sääntelykeino jossa viranomainen käyttää uhkaa 

(sivuvelvoitetta)  saadakseen toiminnanharjoittajan tottelemaan päävelvoitetta 
o Käsky palauttaa lainmukainen tilanne (päävelvoite) 
o Kielto toimia lainvastaisesti (päävelvoite) 
o Sakko (sivuvelvoite) 
o Toiminnan keskeyttäminen (sivuvelvoite) 

• Välitön hallintopakko: jos viranomainen esim poliisin avulla keskeyttää toiminnan (sinetöi 
rakennuspaikan tms) 

• Hallinnollinen turvaamistoimi: viranomainen käyttää välitöntä julkista valtaa ihmistä tai 
omaisuutta kohtaan hallintopäätöksen toteuttamiseksi 

o Vakavissa tapauksissa oikeuttaa jopa väkivallan käyttöön 
o Yleisen edun turvaamiseksi (esim terveyteen liittyvä asia) 

• Hallinnolliset sanktiot: jos ympäristölainsäädäntöä tai hallintopäätöstä on rikottu 
o Rangaistusseuraamus (kynnys matalampi kuin rikosoikeudessa) 

• Muut hallinnolliset seuraamukset 
o Esim luvan peruuttaminen, tuen takaisinperintä, päästöoikeuden ylitysmaksu… 

• Tuen takaisinperintä:  
o tuen myöntämisen tai maksamisen edellytykset eivät ole täyttyneet; 
o tuen ehtoja ei ole noudatettu; 
o tuensaaja on antanut sellaisen virheellisen tai puutteellisen tiedon, joka on 

olennaisesti vaikuttanut tuen myöntämiseen tai maksamiseen; 
o tuensaaja estää tarkastuksen toteuttamisen; 
o asianomaista tukea koskeva Euroopan unionin lainsäädäntö tätä edellyttää. 

 
7.2.14.2 Jälkivalvonnan keinojen arviointi sääntelykeinoryhmänä 
 

• julkisoikeudellinen ohjaus viranomaisten toimesta 
• tavoite: varmistaa sääntelytavoitteiden toteutuminen 
• sääntelykeinopyramidissa sijainti vaihtelee (kehotus vs uhkasakko) 

 
 
 
7.3 Yksityisoikeudelliset sääntelykeinot 
 
7.3.1 Ympäristövahingonkorvaus 



 
7.3.1.1 Ympäristövahingonkorvauksen pääpiirteet 
 

• yksityisoikeudellinen sääntelykeino 
• vahingonaiheuttaja korvaa vahingonkärsijälle ympäristövahingon 
• osa ympäristölainsäädäntöä: ympäristölainsäädäntö koostuu sekä julkisoikeudellisista 

että yksityisoikeudellisista säännöistä, joiden molempien tavoite on ympäristön suojelu 
• julkisoikeudellisten ja yksityisoikeudellisten sääntöjen soveltaminen ei sulje pois toisiaan: 

sama henkilö voi saada sekä hallinnollisen seuraamuksen että vahingonkorvausvastuun 
• ankara vastuu: vahingonaiheuttajan tuottamuksella/huolimattomuudella ei ole merkitystä 

ympäristövahingonkorvauksessa 
• ympäristövahinkolaki, YVL 
• YVL 1§: tietyllä alueella harjoitetusta toiminnasta johtuva vahinko, joka on ympäristössä 

aiheutunut: 
o veden, ilman tai maaperän pilaantumisesta; 
o melusta, tärinästä, säteilystä, valosta, lämmöstä tai hajusta; taikka 
o muusta vastaavasta häiriöstä 

on korvattava. 
• tien, rautatien, sataman, lentoaseman tai muun näihin verrattavan liikennealueen 

pitäminen on myös  toimintaa jossa on ankara vastuu 
• jos osapuolet tekevät sopimuksen korvauksesta, lakia ei sovelleta  
• KKO 2015:21 – rajanvetoa sovellettavien lakien välillä 
• Vahingonkorvausvastuu edellyttää syy-yhteyttä vahingon ja toiminnan välillä 
• Näyttötaakka: vahingonkärsijän on näytettävä että syy-yhteys on todennäkoinen <50% 

(kevyempi näyttötaakka koska ympäristöasioissa voi olla haastavaa saada vedenpitävää 
näyttöä) 

• Syy-yhteyden todennäköisyyden tutkinnassa on otettava huomioon toiminnan ja vahingon 
laatu (YVL 3§) 

• Sietämisvelvollisuus: ihmisten on siedettävä kohtuullisina pidettäviä häiriöitä 
o Huomioon otetaan häiriön kesto ja toistuvuus, paikka ja muut olosuhteet 
o Ei koske tahallisesti tai rikoksella aiheutettua vahinkoa 
o Ei koske henkilövahinkoa tai vähäistä suurempia esinevahinkoja 
o KKO 2004:87 

• Korvausten määrän näyttäminen: esim rantatontin arvonaleneminen ympäristöhaitan 
johdosta 

o Käytetään yleensä markkina-arvoa ennen vahinkoa ja vahingon jälkeen 
o Jos ympäristövahingon johdosta kiinteistö joko kokonaan tai osittain käy omistajalle 

hyödyttömäksi taikka kiinteistön käyttö tarkoitukseensa olennaisesti vaikeutuu, 
korvausvelvollisen on omistajan vaatimuksesta lunastettava kiinteistö tai sen osa 

• Henkilö- ja esinevahingot → vahingonkorvauslaki 
• Toiminnan harjoittaja on korvausvelvollinen toiminnasta aiheutuvasta 

ympäristövahingosta 
• KKO:2001:61, KKO:2011:62, KKO:2012:29 

 
7.3.1.2 Ympäristövahingonkorvauksen arviointi sääntelykeinona 
 



• Yksityisoikeudellinen instrumentti 
• Suojaa yksityisten intressejä 
• Välillisesti myös yleinen ympäristönsuojelu (yleinen etu) 
• Preventiivinen ja reparatiivinen vaikutus 
• Suora sääntelykeino: sääntelyn kohteena on toiminnan harjoittaja 
• Sääntelykeinopyramidissa keskitasolla 

 
7.3.2 Ympäristösopimukset 
 
7.3.2.1 Sopiminen, environmental due diligence ja siviilioikeudelliset sanktiot 
 

• Ympäristösopimukset ovat oma sääntelykeinonsa 
• Ympäristösopimus solmitaan kahden osapuolen välille ympäristönsuojelutavoitteen 

saavuttamiseksi tai ympäristövastuun järjestämiseksi 
• Osapuolina voivat olla sekä yksityiset että viranomaiset 
• Sopimukset perustuvat vapaaehtoisuuteen, mutta ovat sitovia solmimisen jälkeen 
• due diligence → kaupan kohteen tarkastaminen ennen kaupantekoa 
• Jos kauppaan liittyy ympäristöasioita, esim maaperän puhdistamisvelvollisuus voidaan 

tehdä environmental due diligence 
• EDD→ ympäristövastuiden arviointi ja tarkastaminen 
• YSL 139 §: maa-alueen luovuttajan tai vuokraajan on esitettävä uudelle omistajalle tai 

haltijalle käytettävissä olevat tiedot alueella harjoitetusta toiminnasta sekä jätteistä tai 
aineista, jotka saattavat aiheuttaa tai ovat aiheuttaneet maaperän tai pohjaveden 
pilaantumista, sekä alueella mahdollisesti tehdyistä tutkimuksista tai 
puhdistustoimenpiteistä 

• Jos tarkastusta ympäristövastuiden noudattamisesta ei tehdä kunnolla, uusi omistaja 
saattaa menettää oikeutensa vedota virheeseen, jos virhe oli havaittavissa ennen 
kaupantekoa tehtävässä tarkastuksessa 

• Siviilioikeudelliset sanktiot voivat tulla kysymykseen myös hallintosopimuksissa, jos 
sopimuksessa on sovittu esim sopimussakosta sopimusrikkomuksen johdosta 

 
7.3.2.2 Ympäristösopimusten arviointi sääntelykeinona 
 

• Ympäristösopimukset täydentävät ympäristöoikeudellista sääntelyä 
• Puhtaasti yksityisoikeudelliset ympäristösopimukset voivat koskea esim 

ympäristövastuiden jakamista, mutta eivät voi poistaa laissa määrättyjä yleiskieltoja 
• Sopimukset linkittyvät sekä OikTL:iin että HL:iin 
• Kritiikkiä: 

o Yleisö ei voi osallistua/vaikuttaa sopimuksia koskeviin päätöksiin 
o Eivät sovellu joka tilanteeseen 

• Sopimukset ovat Julkisoikeudellista sääntelyä täydentävä keino 
• Sääntelypyramidissa yleensä lievempiä kuin esim vahingonkorvaus, mutta 

sopimusrikkomuksen sanktiot voivat vaikuttaa sopimuksen ankaruuteen 
 
7.4 Rikosoikeudelliset sääntelykeinot 
 



7.4.1 Rikokset ja rangaistavuus 
 

• Vahvin suojakeino ympäristön ja terveyden sääntelyssä 
o Rikosoikeudellinen sääntely, rangaistukset ja niihin liittyvät seuraamukset 

• Ennaltaehkäisevä vaikutus: jos teko on rikos, se vähentää sen toteutumisen riskiä 
• Jälkikäteinen rankaiseminen seuraamusten avulla 
• Lievimmät rikkomukset ovat sanktioitu eri ympäristölaeissa (yleensä sakko) 
• Ympäristöoikeudella on merkitystä myös rikoslain mukaisen rangaistavuuden 

harkinnassa 
• Rikoksesta tuomitseminen edellyttää syyksiluettavuutta: tahallisuus tai 

tuottamuksellisuus 
• Rikoslaissa asetetun velvollisuuden laiminlyönti voi myös johtaa rikoksesta 

tuomitsemiseen 
• Ympäristörikos / -rikkomus 

 
7.4.2 Rangaistuksista seuraamuksiin 
 
7.4.2.1 Ympäristörikosten seuraamukset pääpiirteittäin 
 

• Tavallisimmat rangaistusseuraamukset ovat sakko ja vankeus 
• Ympäristörikoksissa saattaa tulla kyseeseen myös menettämisrangaistus 

o Rikoksesta saatu hyöty menetetään: Esim laittomasti metsästetyn hirven lihan 
takavarikointi 

o Myös rikoksessa käytetty väline saatetaan takavarikoida 
• Oikeushenkilöt: esim yrityksessä voi olla vaikeaa näyttää kuka on vastuussa rikoksesta→ 

voidaan määrätä yhteisösakko 
• KKO 2008:33 
• PL 20§, jokaisen vastuu ympäristöstä, on otettava huomioon ympäristörikoksen 

rangaistavuutta harkitessa 
 
7.4.2.2 Ympäristörikosten rangaistusten ja seuraamusten arviointi sääntelykeinona 
 

• Nähdään harvoin osana ympäristöoikeutta, vaan osana yleistä rikosoikeudellista sääntelyä 
• Rikosseuraamukset toimivat ennaltaehkäisevästi  

o yleistä ympäristösuojeluetua turvaavina keinoina 
o Asettaa rajat ympäristövastuun rikkomiselle 

• Ympäristörikosten ja –rikkomusten seuraamukset annetaan suoraan lain nojalla 
• Välillisesti kuitenkin viranomaiset usein valvovat toimintaa ja ilmoittavat poliisille 

havaitsemistaan rikoksista/rikkomuksista 
• Rikosoikeudelliset sääntelykeinot perustuvat laillisuusperiaatteeseen (lainsäädäntöön) ja 

muodostavat viimekätisen keinon puuttua lainvastaiseen yleistä ja yksityistä ympäristöetua 
loukkaavaan toimintaan 

• Sääntelijänä on valtio ja sääntelyn kohteena on rikoksen/rikkomuksen tekijä 
• Rikosoikeudelliset sääntelykeinot voivat tukeutua esim luvissa asetettuihin ehtoihin ja 

niiden rikkomiseen 
• Ympäristörikokseen voi liittyä myös vahingonkorvaus 



• Sääntelykeinopyramidissa rikosoikeudellinen sääntely on pyramidin huipulla 
o Vapausrangaistus on kaikkein ankarin seuraamus 

• Toimiva rikosoikeudellinen sääntely on edellytys sille että ympäristöoikeudellinen 
sääntely toimii 

o Vaikka sitä on pyrittävä käyttämään verrattaen harvoin ja vain viime kädessä 
 

 
7.5 Yhteisöjen itsesääntely 
 
7.5.1 Ympäristöauditointi ja sertifiointi 
 
7.5.1.1 Ympäristöjärjestelmien pääpiirteet ja yhteys sertifikaatteihin 
 

• Itsesääntelyä on paljon ja se perustuu usein lainsäädäntöön 
• EU:n ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmä (EMAS-järjestelmä) + 

sertifikaatit 
• ISO 14001 ympäristöjärjestelmä perustuu kansainvälisen ja riippumattoman järjestön ISO:n 

(the International Organization for Standardization standardeihin → samanlaiset 
standardit ovat sittemmin liitetty myös EMAS järjestelmään 

• Suomen standardisoimisliitto →SFS ry. SFS on jäsenenä kansainvälisessä 
standardisoimisjärjestössä ISOssa.    

• itsesääntely on vapaaehtoista, mutta se on usein tärkeä osa yrityksen kuvaa ulospäin 

• ympäristöjärjestelmään liittynyt yhteisö ottaa ympäristöasiat järjestelmällisesti 
huomioon toiminnassaan ja sen suunnittelussa 

• Rekisteröitynyt EMAS-organisaatio sitoutuu: 
o ympäristölainsäädännön noudattamiseen 
o ympäristönsuojelunsa tason jatkuvaan parantamiseen 
o julkiseen raportointiin ympäristöasioistaan 

• Ulkopuolinen auditoija (ympäristötodentaja) todentaa järjestelmän toimivuuden ja 
vahvistaa raportissa esitetyt tiedot.  

• Rekisteröinnin yhteydessä EMAS-organisaatio saa käyttöönsä EMAS-sertifikaatin ja EMAS-
logon (voi käyttää viestinnässä ja markkinoinnissa) 

• EMAS-sertifikaatti kertoo yrityksen ja sen tuotteiden tuotantoprosessien 
ympäristöystävällisyydestä tai ainakin sitoutumisesta yrityksen ympäristönsuojelun tason 
jatkuvaan parantamiseen 

• ISO 14001 -ympäristöjärjestelmäsertifikaatteja myöntävät akkreditoidut sertifiointialan 
yritykset 

 
7.5.1.2 Ympäristöauditointi ja siihen liittyvä sertifiointi itsesääntelykeinona 
 

• Täydentää ympäristösääntelyn minimivaatimuksia 
• Yritysten välisessä kilpailussa ja yhteistyössä sertifikaateilla voi olla keskeinen merkitys 
• Informaatiolla on tärkeä merkitys sertifikaattijärjestelmässä: informaation painottamisella 

auditoinnissa lisää toiminnan jatkuvaa kehittämistä ja viestii tästä kehityksestä ulospäin 
sekä vakuuttaa, että yrityksen ympäristösuojelutoimet ovat tehokkaita 

• EMAS-sertifikaatti saa kehyksensä sääntelystä (yhteys hallinnolliseen ohjaukseen) 



o Esim. Auditoijan puolueettomuus 
• ISO 14001-sertifikaatti ei liity lainsäädäntöön 

o Normatiivinen sääntely, jonka laiminlyönti johtaa sertifikaatin menettämiseen 
• Sääntelypyramidissa sertifikaatit ovat lievien ja vapaaehtoisten sääntelykeinojen tasolla 

o EMAS-sertifikaatti on hieman muita sertifikaatteja korkeammalla sillä se perustuu 
sääntelyyn 

 
7.5.2 Sosiaalinen toimilupa 
 
7.5.2.1 Toiminnan hyväksyttävyyden ansaitseminen eli sosiaalinen toimilupa pääpiirteittäin 
 

• Sosiaalinen toimilupa → social license to operate 
• Uusi itsesääntelykeino ympäristö- ja yhteiskuntavastuun toteuttamiseksi → etenkin 

kaivosteollisuudessa 
• paikallisen yhteisön osoittamaa hyväksyntää ja tukea samalla vaikutusalueella 

harjoitettavaa yritystoimintaa kohtaan 
o ei hallintolupaa tai lainsäädännössä säädettyjä ansaitsemisedellytyksiä 

• pohjautuu kestävään kehitykseen ja yritysten yhteiskuntavastuuseen (Corporate Social 
Responsibility) 

• yhteiskunnan luottamus ja hyväksyntä toimintaa kohtaan 
o jopa samaistuminen yhteisössä missä toiminnalla on merkittävä vaikutus 
o esim kaivosteollisuus saattaa olla suurin työnantaja jollain alueella, joka myös 

johtaa siihen että yhteisö hyväksyy toiminnan 
• sosiaalinen toimilupa on tärkeä rahoittajien asettama edellytys → vähentää 

rahoituspäätöksen sosiaalista riskiä 
• sosiaalinen toimilupa vaatii yhteistyötä paikallisen yhteisön kanssa 

o avoin tiedottaminen, aktiivisuus, osallistuminen, yhteiskunnan normien 
noudattaminen, ympäristölainsäädännön noudattaminen 

 
7.5.2.2 Sosiaalinen toimilupa itsesääntelykeinona 
 

• Sosiaalisessa toimiluvassa ensisijainen ohjaustapa on informaation välittäminen yrityksen 
toiminnasta paikallisyhteisöille ja yhteisön osallistaminen 

o yhtiön oma-aloitteisuus ja sisäinen ohjaus 
• pyritään välttämään konflikteja yhteiskunnan kanssa → yritystoiminnan taloudellinen 

sosiaalinen riski vähenee 
• täydentää vapaaehtoisena sääntelykeinona julkisoikeudellista ympäristösääntelyä 
• lain asettamien minimivaatimusten noudattaminen ei enää riitä yhteisön hyväksyntää 

varten→ yritysten on mentävä lain vaatimuksia pidemmälle ansaitakseen yhteiskunnan 
luottamuksen 

• sosiaalinen toimilupa on ansaittava jatkuvasti, yhteisön hyväksyntä ja sen edellytykset 
saattavat muuttua 

o samoin yrityksen tietty toiminta voi olla yhteisön odotusten vastainen, jolloin 
sosiaalinen toimilupa saatetaan menettää 

• sosiaalisen toimiluvan alkaminen alkaa jo hankkeen suunnitteluvaiheessa, jos esim 
yhteisön intressit otetaan suunnittelussa huomioon vai ei 

• informaatio-ohjaus tulee yrityksen sisältä viestinnän kautta 



• sääntelyvaikutus syntyy paikallisyhteisön reaktiosta yrityksen toimintaan 
• sosiaalisen toimiluvan eri tasot 
1. sosiaalinen oikeutus (paikallisen yhteisön normit) 
2. uskottavuus  
3. luottamus 
• sosiaalinen toimilupa on sääntelypyramidissa liveimpien keinojen joukossa 

 
7.6 Standardit 
 
7.6.1 Standardien monimuotoisuus 
 

• Standardin määritelmä: 
o Standardilla tarkoitetaan tässä laissa suomalaisen tai ulkomaisen 

standardisoimisyhteisön taikka kotimaisen tai kansainvälisen järjestön hyväksymää 
asiakirjaa, jossa annetaan suosituksia toistuvaan toimintaan tai toiminnan 
tulokseen sovellettavista ratkaisukaavoista taikka toiminnan tai sen tuloksen 
toteuttamistavoista.  

o Standardi voi koskea tuotteiden, palvelujen ja prosessien ominaisuuksia, mittaus-
, tarkastus- ja muita menetelmiä sekä käytettäviä mittayksiköitä, tunnuksia, 
merkintöjä ja termejä sekä muita sen kaltaisia asioita 

• On monenlaisia standardeja, esim yhteiskuntavastuun alalla (CSR) 
• EU on ottanut vahvan roolin tuotteiden standardoinnissa voidakseen edistää 

sisämarkkinoiden toimivuutta, ja samalla ottaa huomioon olennaiset turvallisuutta, 
terveyttä, ympäristöä ja kuluttajansuojaa koskevat vaatimukset.  

• EU sääntelyn ytimessä standardointiasetus 
• eurooppalaisista standardointiorganisaatioista (ESO) tärkeimpiä ovat: 

o eurooppalainen standardointikomitea (CEN),  
o Euroopan sähkötekniikan standardointikomitea (CELENEC) tai  
o Euroopan telealan standardointilaitos (ETSI) 

• Standardiorganisaatiot laativat standardit yhteistyössä sitä koskevan sektorin kanssa 
• EU:ssa lähtökohtana on vapaaehtoisuuden periaate → standardit ovat suosituksia 
• Jos tuotteet on valmistettu yhdenmukaistettuja standardeja noudattaen, jäsenvaltioiden 

on päästettävä ne yleensä vapaasti markkinoille. 
o Jos tuote poikkeaa standardeista, valmistajan on jollain muulla tapaa näytettävä 

että tuote on valmistettu EU regulaation mukaan 
o Standardien noudattaminen tuo siis mukanaan oletuksen lainmukaisuudesta 

• Käytännössä, ainakin EU:ssa, standardeilla on normatiivinen asema 
o Vapaaehtoisuutta on tässä mielessä korostettava, sillä standardit eivät normeina 

ole säädetty parlamentaaristesti eikä muutenkaan lainsäädännön menettelyä 
noudattaen 

• Kansallisten standardointielinten tehtävänä on saattaa eurooppalaiset standardit 
vastaaviksi kansallisiksi standardeiksi ja kumota sellaiset kansalliset standardit, jotka ovat 
ristiriidassa eurooppalaisen standardin kanssa (vahvistaa normikäsitystä) 

• Jotkut standardit saatetaan ottaa osaksi pakottavaa lainsäädäntöä, edellyttämällä että 
esim jokin tuote on valmistettava tietyn standardin mukaan + viittaus standardiin 

 



 
7.6.2 Ympäristönsuojelustandardit 
 

• Ympäristönsuojelustandardit asettavat täsmentäviä rajoja ympäristöä pilaavalle 
toiminnalle 

• Tarkentavat oikeusnormeja jotka on muotoiltu yleisesti, ja asettavat eri sektoreille esim 
määrällisiä rajoja 

o konkretisointimekanismi 
• Standardit lisäävät ennustettavuutta ja johdonmukaisuutta 
• Standardeissa voidaan käyttää hyväksi alan ammatillista ja tieteellistä asiantuntemusta → 

täsmentää eri lainsäädännön normeja eri aloilla 
• päästöstandardit (emission standards) 
• teknisiä standardeja (specification standards) teollisuudessa 

o paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT-standardi) 
• laatustandardit (quality standards) 
• ympäristöoikeudessa ympäristönlaatunormeilla (environmental quality standards) on 

keskeinen merkitys 
• ympäristönlaatuvaatimus → lainsäädäntöön pohjautuva minimivaatimus 
• välillä on vaikea erottaa ympäristönlaatuvaatimus -tavoitteesta 
• Ympäristönsuojelustandardit sisältävät sitovia määritteitä, jotka 

voivat numeerisia taikka sanallisia 
o Numeerisia → esim ilman laatua koskevat raja-arvot  
o Sanallisia → esim parhaan käyttökelpoisen tekniikan vaatimus 

• standardeja täydentävät tavoite- tai ohjearvot → joita voi joustavammin muuttaa esim 
uuden tutkimuksen perusteella 

 
7.7 Kokoavia havaintoja 
 

• sääntelyn monipuolisuus 
• julkisoikeudellinen sääntely on edelleen tärkein ympäristöoikeudellinen sääntelykeino, 

mutta itsesääntelykeinot ja yksityinen ympäristönsuojelu on lisääntynyt 
 



 



 

 

 



 



8. YMPÄRISTÖOIKEUDELLINEN RATKAISU 
 
8.1 Johdanto 
 
8.1.1 Tilannesidonnaisuus ja intressien yhteensovittaminen 
 

- Vahva tilannesidonnaisuus ja tapauskohtaisuus; pienetkin tapauskohtaiset 
olosuhdemuutokset voivat vaikuttaa lopputulokseen 

- Ratkaisut ja päätökset voidaan kuitenkin analysoida oikeusteorian avulla -> 
tarkastella hyväksyttävyyttä 

- Analyysin keskiössä myös oikeuslähteitä koskeva teoria 
 

- Ympäristöasioiden hallinnointi on pitkälti eri intressien yhteensovittamista 
- Intressit: yleisiä ympäristönsuojelu- ja käyttöintressit, yhteisölliset intressit, 

yksittäisten henkilöiden intressit 
- Intressien välinen kilpailu näkyy oikeuksien ja velvollisuuksien/vastuiden 

määrittelyinä lainsäädännössä 
- Ympäristöoikeuden prosessuaaliset ja aineelliset säännökset 

määrittelevät rajat kilpailevien oikeuksien käytölle ja niiden 
etusijajärjestystä 

 
8.1.2 Laki, oikeus ja järjestelmät ympäristöoikeuden kontekstissa 
 

- Laki = sosiaalinen instituutio 
- Lain voimassaolo ja oikeutus ohjata vallankäyttöä oikeuspositiivisessa 

ajattelussa perusteltu oikeusfilosofisin argumentein 
- Laki on ympäristöoikeuden päätöksenteon ytimessä 

- 1. Eduskunnan säädökset, 2. kv-sopimukset, 3. 
maantapa/tavanomainen oikeus, 4. EU-säädökset, 5. EIT:n ja EU-
tuomioistuimen ratkaisut -> oikeusjärjestys 

- Oikeuden sedimentaatio: oikeuden pintatasojen vaikutus syvempien 
kerrostumien muodostumisessa 

- Oikeuskulttuurin taso: lakien merkitys arvioidaan hitaasti muuttuvan 
oikeuskulttuurin vaossa hyödyntäen m.m. vakiintuneita käsitteitä ja 
oikeusperiaatteita 

- Oikeusjärjestyksen syvätaso muodostuu perustavista 
oikeuskategorioista 

- Oikeussubjektius keskeinen käsite 
- Passiivinen: tarkoitus olla oikeuksien kohteena 
- Aktiivisuus: mahdollisuus käyttää oikeuksiaan 



- Oikeuskulttuuri ja oikeuden syvärakenne luovat välttämättömiä edellytyksiä 
oikeudelliselle käytännölle -> vuorovaikutuksia molempiin suuntiin 

- Oikeusjärjestelmä: muodostetaan oikeudenalakohtaisesti systematisoimalla 
tutkimuksella voimassa olevaa oikeutta 

- Oikeusjärjestyksestä voidaan systematisoida yleiset opit 
- Sosiaalinen toimilupa sääntelykeinona 

- Yrityksen itsesääntely 
- Sääntelyjärjestelmät: voivat ulottua myös oikeuspositiivisen 

oikeusjärjestelmän ulkopuolelle, jos kyseessä ei ole oikeuspositiivisessa 
merkityksessä oikeusnormeista (vaikka standardit voivat laajassa 
merkityksessä ollakin normatiivisia) 

 
- Pohjimmaltaan oikeus- ja sääntöjärjestelmistä tulevat systeemilähtöiset ratkaisut 

pyrkivät käytännössä ympäristöoikeuden sääntelytavoitteissa tarkemmin asetetuin 
tavoin ympäristön ja ihmisten terveyden suojelun korkeaan tasoon ja ympäristön 
tilan parantamiseen 

 

 
 
 
8.1.3 Lakikieli, merkitys ja logiikka 
 



- Oikeudellinen harkinta on muutakin kuin kielen tulkintaa, sillä säännön merkitys 
normina muodostuu lopulta tulkinnan avulla myös muista oikeuslähteistä ja 
tosiasioista 

 
- Logiikka on harkinnan yhtenä muotona rakennettaessa ympäristöoikeudellista 

ratkaisua 
- Syllogistinen logiikka: johtopäätös seuraa kahdesta oletuslauseesta 

(premissistä) 
- Normipremissi - oikeustosiseikka - johtopäätös 

- Lause- ja predikaattilogiikka: Lauselogiikka tutkii lausekonnektiivien avulla 
yhdistettyjen lauseiden eli prepositioiden rakennetta ja predikaattilogiikka 
täydentää sitä 

- Esim. jos - niin 
- Deonttinen ja dialoginen logiikka: 

- Deonttinen logiikka tutkii pitämistä (obligaatio) ja saamista 
(permissio) -> dynaaminen elementti 

- Dialoginen logiikka: tutkii oikeussuhteita ja oikeushenkilöiden 
dialogeja 

- Heikkous: ympäristö ei ole oikeussubjekti 
 
8.1.4 Moraali- ja ympäristöfilosofia 
 

- Ympäristöoikeudessa moraalifilosofia kohtaa ympäristöfilosofian 
 

- Kasvava järjestö; pyrkimys parantaa globaalia ekologista ja muun ympäristön tilaa -> 
on kehitettävä ympäristö- ja ekofilosofian yhteyttä ja ymmärtämistä 

 
- Moraalifilosofia, eli etiikka, on logiikan ohella ympäristöoikeudellisen ratkaisun 

taustalla 
- M.m. oikeudenmukaisuus ja yhdenmukaisuus 
- Eläinten oikeudet 
- Luonnon monimuotoisuuden taustalla erilaisia arvoja 

- Antroposentriset arvot: ihmiskeskeiset, tavoitteelliset arvot 
- Luontokeskeiset arvot: luonnon itsearvo 

 
- Ympäristöfilosofia näkyy esim. lakien esitöissä erilaisina tavoitteina 

- Soft law 
 

8.2 Ympäristöoikeuden oikeuslähdeoppi 
 
8.2.1 Oikeuskäytännöstä tunnistettavat ratkaisun elementit 



 
- Normipremissi 

- Oikeuslähteet, lait yms. 
- Oikeuskäytäntö 

 
- Faktapremissi 

- Oikeuslähteet, muut ratkaisut yms. 
- Periaateargumentointi lisääntynyt 

 
- Ratkaisun lopputulos - mikä vaikuttaa? 

 
- Arvot myös mukana harkinnassa 

- Yhteiskunnalliset arvot 
- Sääntelytavoitteet 

 
- Systeemitason tulkinta saattaa edellyttää avainkäsitteiden hyödyntämistä ja 

tulkitsemista 
 

 
 
8.2.2 Oikeuslähteet ja ristiriitojen ratkaisut 
 



- Oikeuslähdeoppi: jako vahvasti velvoittaviin ja heikosti velvoittaviin oikeuslähteisiin 
- Ylhäältä oikeuslähteet ovat tulkinnan kohteita (normilähteitä), ja toisaalta 

tulkinnan apuvälineitä (tulkintalähteitä) 
- Vahvasti sitovat/velvoittavat oikeuslähteet: lakiteksti, tapaoikeus 
- Heikosti velvoittavat oikeuslähteet: lain esityöt, ennakkotapaukset 
- Sallitut oikeuslähteet: oikeuskirjallisuus, ympäristönsuojelu- ja muut 

periaatteet, reaaliset argumentit - soft law 
- Oikeuslähdehierarkiaa täydentävät lex superior-, specialis- ja posterior-

säännöt 
- Vertikaalisessa suhteessa toimii normaalin normihierarkian mukaisesti 
- Horisontaalisessa suhteessa (tavanomaisten ympäristölakien väliset 

suhteet) vaikeampi käytännössä 
- Esim. mikä on lex specialis? 
- Näissä tilanteissa ominaista, että jokin oikeustoimi sivuutetaan 

joko kokonaan/sen soveltaminen osittain evätään 
- Nämä eivät kuitenkaan yksiselitteisesti toimi, vaan ongelmatilanteita 

syntyy 
 
8.2.3 Siirtymä oikeuslähteistä ratkaisun teoriaan 
 

- Ympäristöoikeudellisessa ratkaisutoiminnassa kyse on paitsi oikeusjärjestelmän 
myös sääntelyjärjestelmän kokonaistarkastelusta 

- Lakiin sisältyvien normien ja sääntelyn keinojen todellinen tehokkuus ja 
vaikuttavuus ovat usein sen täytäntöönpanon kannalta ratkaisevampia 
tekijöitä kuin se mihin oikeuslähdekategoriaan laki sijoitetaan 

- Muodollisesti vahvasti velvoittava laki voi olla vanhentumisen vuoksi 
tai sääntelyteknisistä taikka erinäisistä muista syistä johtuen 
käytännössä teholtaan heikko ja sen merkitys ratkaisutoiminnassa 
vähäinen 

- Vain sallituksi luokiteltu oikeuslähde voi käytön vakiintuessa saada 
huomattavan painoarvon ratkaisutoiminnassa 

- Tosiasiassa tulkinta- ja argumentaatio-oppien kehittäminen on muodostunut 
tärkeämmäksi kuin oikeuslähdeoppi ympäristöoikeudessa 
-> painopiste siirtyy oikeuslähteistä ympäristöoikeudellisen ratkaisun 
teoriaan 
 

 
8.3 Oikeudellisen tulkinnan ja argumentaation muodot ja opit 
 
8.3.1 Joustavien normien sanamuodoista lähtevä tulkinta 
 



- Joustavat normit ovat keskeinen osa ympäristöoikeuden ominaispiirteitä, sillä 
säännösten pitäisi soveltua asianmukaisesti erilaisiin käytännön olosuhteisiin 

- Pyrkimys varautua olosuhteiden/yhteiskunnan muutokseen -> poistaa 
epävarmuutta 

 
- Sanamuodon mukainen tulkinta: säännöksen sisältämien käsitteiden tulkitsemista 

luonnollisen kielen mukaisen merkityksen tai juridisen erityismerkityksen valossa 
- Lähtökohtainen tulkinnan muoto ympäristöoikeudellisissa päätöksissä 
- Säännöksen sisältämä normilähde riittää ratkaisunormin muodostamiseksi 

 
- Normiformulaatiot jättävät tulkinnanvaraa ja mahdollistavat tapauskohtaisesti 

erilaisia normatiivisen ratkaisun tuloksia 
- Tällaiset joustavat normit saavat tarkkarajaisen sisällön vasta 

yksittäistapauksessa 
 

- Normin tulkinnallisuuden vuoksi joustavuus tai kiinteys ei ole normin pysyvä vaan 
ajan saatossa muuttuva ominaisuus 

- Joustavuuden tulkinnallisen määrittymisen vuoksi sanamuodoltaan joustava 
säännös voi osoittautua sitä sovellettaessa oletettua kiinteämmäksi ja 
vastaavasti kiinteä normimuotoilu joustavaksi 

- Joustavaa säännöstä voidaan kiinteyttää standardien tai soft law:n avulla 
- Joustavat normit voivat olla myös puite- ja punnintanormeja 

- Puitenormit: esim. ympäristötavoitteita, jotka velvoittavat viranomaisia 
tavoitteiden saavuttamiseen, mutta eivät luo suoraan oikeuksia tai 
velvollisuuksia yksityisille 

- Punnintanormit: esim. intressivertailu, jossa hyötyjä verrataan aiheutuviin 
menetyksiin 

 
- Normien joustavuus ja tästä seuraava harkintavallan laajuus voikin näkökulmasta 

riippuen olla joko myönteinen tai kielteinen ympäristöoikeuden ominaispiirre 
 
8.3.2 EU-oikeuden, erityisesti ympäristödirektiivin suora- ja tulkintavaikutus 
 

- EU:n ympäristöoikeutta sovelletaan käytännössä rinnan kansallisen 
oikeusjärjestyksen kanssa 

- Myös EIT: ratkaisut ja ihmisoikeussopimus otetaan huomioon 
 

- Direktiivien välitön vaikutus: 
- Jotta ympäristödirektiivillä olisi välitöntä vaikutusta, siltä edellytetään yleensä 

- 1.  Ehdottomuuden ja täsmällisyyden kriteereiden täyttymistä 
- Esim. Natura 2000 



- 2. Että direktiivin täytäntöönpanoaika on päättynyt eikä jäsenvaltio ei 
ole pannut direktiiviä täytäntöön 

- 3. Että jäsenvaltion velvollisuuksien vähimmäissisältö voidaan 
määritellä ainoastaan direktiivin sisältämän normiaineksen 
perusteella 

- Tehokas vaikutus: asianosaisten mahdollisuus vedota direktiivissä säädettyyn 
velvollisuuteen 

 
- Direktiivien suora sovellettavuus: kysymys yksityisen oikeuksien suojasta suhteessa 

valtioon 
 

- Direktiivien tulkintavaikutus: mikäli direktiivin ja kansallisen lain välillä on sanottu 
ristiriita, kansallista lakia on tulkittava mahdollisimman yhdenmukaisesti direktiivin 
kanssa, direktiivin tarkoitus ja sisältö huomioon ottaen 

- Kommission tulkintaohjeet 
 

- EU-oikeuden ennakoivan laintulkinnan ja laillisuusvalvonnan muutoksenhaussa: EU-
oikeuden vastaisena on periaatteessa pidettävä kansallisten tuomioistuinten 
tulkintaa, joka vaarantaa vakavasti jo annetun mutta vasta myöhemmin voimaan 
tulevan ympäristödirektiivin tavoitteen 

- KHO on vahvistanut tämän 
 
8.3.3 Tavoitteellinen ja systeeminen tulkinta 
 

- Keskeinen ero sanamuodon mukaiseen tulkintaan: sanamuodon ilmaiseman normin 
sijaan/sen ohella keskitytään normin taustalla olevien tavoitteiden tarkasteluun 

- Lakiperusteinen tavoitteellinen laintulkinta: lakien tavoitesäännösten käyttäminen 
lain epäselvien säännösten tulkinnassa 

 
- Esityösidonnainen tavoitteellinen laintulkinta: lainsäätäjän historiallisen tarkoituksen 

selvittäminen lainvalmisteluaineistojen avulla 
 

- Systeemiargumentteja tukeva tavoitteellinen laintulkinta: sovellettavan 
sääntelyalueen hahmottaminen johdonmukaisena kokonaisuutena a) lakien 
tavoitesäännösten ja/tai b) esitöistä selvitettävän lainsäätäjän historiallisen 
tarkoituksen avulla 

 
- Teleologinen laintulkinta: koko oikeudellisen järjestelmän meta-tavoitteisiin, 

arvolähtökohtiin ja poliittisiin päämääriin tukeutuva argumentaatio (erityisesti EU-
oikeudessa) 

 



- Seuraamusharkintaa koskevia valintoja tukeva tavoitteellinen laintulkinta: 
oikeudellisen ratkaisun seurauksia ja vaikutuksia arvioi-daan a) lakien 
tavoitesäännösten ja/tai b) esitöistä selvitettävän lainsäätäjän historiallisen 
tarkoituksen ja/tai c) sääntelyalueen johdonmukaisuutta korostavien systemaattis-
tavoitteellisten argumenttien ja/tai d) oikeudellisen järjestelmän meta-tavoitteiden, 
perustavien arvolähtökohtien ja poliittisten päämäärien kautta 

 
8.3.4 Faktojen tunnistaminen ja muotoaminen 
 

- Faktat edellyttävät yleensä todistelua ja muuta asian selvittämistä viranomaisessa tai 
tuomioistuimessa -> ei itsestään selviä 

 
- Tuomioistuimen harkintaratkaisua luonnehtii 1) sekä faktojen että oikeusnormien 

tunnistaminen, 2) sekä faktoihin että oikeusnormeihin mahdollisesti liittyvä 
epätietoisuuden hallinta, 3) ratkaisuvalta ja ratkaisupakko ja 4) perusteluvelvollisuus 

- Laintulkinta voikin muuttua oikeudellisen tulkintaympäristön muuttuessa, 
vaikka lain sanamuoto (normilähteistö) ei muuttuisi -> yhteys toisiinsa 

 
- Päätös tukeutuu tosiasiaperusteluihin ja normiperusteluihin 

- Tosiasiaperusteluiden ja normiperusteluiden välillä on hermeneuttinen kehä, 
sillä yhtäältä tosiasiat määrittävät soveltuvat normit, ja toisaalta näitä 
soveltuvia normeja sovelletaan samoihin tosiasioihin 

 
8.4 Ratkaisun hyväksyttävyys ja perusteleminen 
 
8.4.1 Ratkaisun hyväksyttävyys 
 

- Tuomioistuinten antamien ympäristöoikeuden ratkaisujen hyväksyttävyys nojaa 
viime kädessä oikeusvaltion legitimiteettivaatimuksen mukaan täytettäviin 
muodollisen rationaalisuuden kriteereihin: 

- a) oikeudelliset päätökset perustuvat oikeusjärjestyksessä voimassa oleviin 
oikeusperiaatteisiin ja lakien säännöksiin, joita oikeusnormeina sovelletaan 
yksittäisissä tapauksissa tiedossa oleviin tosiasioihin; 

- b) jokainen päätös on johdettavissa abstrakteista oikeudellisista säännöistä; 
- c) oikeusjärjestys, joka oikeustieteen avulla systematisoidaan 

oikeusjärjestelmäksi (perusoikeudet, ympäristöoikeus, rikosoikeus jne.), on 
periaatteessa aukoton; 

- d) se mitä ei voida tulkita oikeudellisin käsittein, on oikeudellisesti 
irrelevanttia 

 



- Kriteerit tukeutuvat ajatukseen siitä, että oikeusjärjestys on autonominen eli 
oikeusvarmuuden ja ennakoitavuuden vuoksi muodollisesti riippumaton 
ympäröivästä yhteiskunnasta 

 
- Oikeudellisen päätöksenteon osalta systematisoitu oikeusjärjestelmä onkin 

samanaikaisesti sekä suljettu että avoin 
- Suljettu: pätevä normi saadaan ennen kaikkea oikeusjärjestelmään kuuluvista 

säännöistä ja periaatteista, vaikkakin edellä tässä luvussa kuvatuin varauksin 
- Avoin: tiedonkäsittelyltään eli kognitiivisesti 

 
- Yksittäistä tuomioistuinratkaisua ei voi legitimoida vain sillä, että ratkaisu on lain 

soveltamisen näkökulmasta oikea, vaan sen perusteluiden tulisi vakuuttaa 
asianosaiset ja muut viestinnän kohteet ratkaisun rationaalisesta hyväksyttävyydestä 
-> lisää vähitellen oikeusvarmuutta 

 
- Kun tuomioistuimet pyrkivät säilyttämään tulkintalinjan ja poikkeavat siitä tai 

muuttavat sitä vain erityisin perustein, myös päätösten ennustettavuus kasvaa 
- Kommunikointi sekä asianosaisten että muiden toimijoiden kanssa 

 
- Asianosaisten oikeusturvaodotus: asettaa vaatimuksia myös ratkaisun legitiimille 

lopputulokselle; mikä tahansa ratkaisu ei ole hyväksyttävä 
- Ratkaisun on oltava lain mukainen ja täytettävä tietyt sisällölliset vaatimukset 
- Yhtäältä rationaalinen ja toisaalta hyväksyttävä 

-> oikeus on rationaalista hyväksyttävyyttä 
 
8.4.2 Ratkaisun perusteleminen 
 

- Systeeminen sisäinen rationaalisuus: joustavasta säännöksestä fakta- ja 
normipremissien avulla päätellään oikeuslähteitä hyödyntäen oikeusvaikutus, 
seuraamus tai muu oikeudellinen lopputulos 

 
- Päätöksen sisältö saa rationaalisen hyväksyttävyyden perusteluiden avoimen 

kommunikoinnin kautta 
- Tuomioistuinratkaisujen avoin perusteleminen osoittaa tuomioistuimen 

päätöksessä valitun arvoperustan 
- Ympäristöoikeudelliseen päätöksentekoon liittyy antroposentrisiä 

arvoja, kuten kestävä kehitys, sekä luonnonitseisarvoja 
- Intressivertailuperustelujen on täytettävä ymmärrettävyyden, rehellisyyden ja 

yksityiskohtaisuuden vaatimukset sekä laintulkinnan että vesitaloushankkeen 
yksityiskohtaisen sallittavuusarvioinnin eli harkinnan osalta 



- Tulkinnan näkökulmasta avoimuuden vaatimukset vaihtelevat asteittain 
säännösviittauksesta aina yksityiskohtaisiin tulkinnan taustaperusteluihin 

- Harkinnan osalta avoimuus vaihtelee sen mukaan, onko perusteluissa otettu 
kantaa kaikkiin intressivertailun osakysymyksiin, eli intressien 
tunnistamiseen, painoarvon määrittämiseen sekä hyödyn huomattavuuteen 
suhteessa haittoihin 

- Kolme kategoriaa harkintavallan laajuuden mukaan: 
- Yksinkertaiset tapaukset: ratkaisun lopputulos määritetään 

yksiselitteisesti, intressivertailussa joko täysin haitalliset/hyödyttymät 
tai täysin haitattomat 

- Keskivaikeat tapaukset: hyödyn tai haitan määrä vähäinen 
- Kiperät tapaukset: hyötyjen ja haittojen painoarvon määrittämisen 

ongelmat aktualisoituvat -> ovat oikeudellisesti merkittäviä -> 
perustelujen avoimuusvaatimusta on tulkittava laventavasti 

- Perusteluissa mainitaan sovellettavien säännösten ja niiden 
sanamuodon lisäksi laajemmat systeemiset ja tavoitteelliset 
perusteet intressivertailunormin tulkinnalle 

- Perusteluissa avoimuus muodostuu sitä tärkeämmäksi 
rationaalisen hyväksyttävyyden kriteeriksi, mitä 
kiperämmästä tapauksesta on kyse 


