Keskeiset ympäristö- ja jätelainsäädännön vastuukysymykset
rakennusliikkeen kannalta ja vastuiden siirtyminen sopimussuhteilla

Diplomityö
Rakennetun ympäristön laitos
Insinööritieteiden korkeakoulu
Aalto-yliopisto

Espoossa 11. lokakuuta 2017

Tekniikan kandidaatti Timo Rönnblad
Valvoja: Professori Ari Ekroos
Ohjaaja: DI Frej Weurlander

Aalto-yliopisto, PL 11000, 00076 AALTO
www.aalto.fi
Diplomityön tiivistelmä

Tekijä Timo Rönnblad
Työn nimi Keskeiset ympäristö- ja jätelainsäädännön vastuukysymykset rakennusliikkeen kannalta ja vastuiden siirtyminen sopimussuhteilla
Koulutusohjelma Kiinteistötalous
Pääaine Talousoikeus

Koodi M3008

Työn valvoja Professori Ari Ekroos
Työn ohjaaja(t) DI Frej Weurlander
Päivämäärä 11.10.2017

Sivumäärä 62

Kieli suomi

Tiivistelmä
Diplomityössä on selvitetty laajasta ympäristö- ja jätelainsäädännön kentästä rakennusyrityksen rakentamisen aikaiseen toimintaan olennaisesti vaikuttavat säädökset sekä ympäristövahingon käsite ja ympäristövahinkovastuu. Lisäksi on tutkittu sopimuksen olemassaolon ja sopimusperusteisen vastuun vaikutusta deliktivastuuseen ympäristövahinkotilanteissa.
Vuonna 2014 uudistettu ympäristönsuojelulaki on ympäristön pilaantumisen torjunnan
yleislaki, joka soveltamisalansa mukaisesti ulottuu kaikkiin toimintoihin, joista aiheutuu
tai saattaa aiheutua ympäristön pilaantumista ja ohjaa siten myös rakennusliikkeen toimintaa. Vuosituhannen vaihteessa toteutetun rakennuslainsäädännön kokonaisvaltaisen
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ympäristöasioita ja lakia on myös uudistettu kahdesti ympäristönsuojelulainsäädännön
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Ympäristövahinkojen korvausvastuusta säätävä ympäristövahinkolaki on ollut voimassa
yli kaksikymmentä vuotta, mutta lakia soveltavaa korkeimman oikeuden oikeuskäytäntöä
on edelleen vain muutamien tapausten verran. Tämä osoittaa, että ympäristövahinkotilanteet on käsitelty lähes poikkeuksetta vahinko-osapuolten välisin sopimuksin, mikä
asettaa merkittävän painoarvon osapuolten sopimusoikeudelliselle osaamiselle ympäristövahinkotilanteissa.
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ja vastuiden jakautuminen mahdollisessa vahinkotilanteessa jäävät sopimusneuvotteluissa sopimuksen ydinsisällön ohessa helposti toissijaisiksi ja yleisluontoisin lausekkein käsitellyiksi, vaikka vahingon taloudelliset vaikutukset saattavat olla mittavat.
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1 Johdanto
1.1 Ympäristö ja ympäristöoikeus
”Ympäristö määritellään yleisellä tasolla luonnon ja sen ominaispiirteiden, mukaan lukien
ihmisen ja hänen luomansa yhteiskunnan olosuhteiden kokonaisuudeksi, johon ihminen on
yhteydessä ja johon hän toimillaan vaikuttaa”1. Tarkkaa määritelmää ympäristön käsitteelle
ei kuitenkaan ole, vaan se saa sisältönsä kulloisenkin kontekstinsa mukaisesti. Merkitsevää
on se, miten ympäristöön kohdistuvat vaikutukset määrittyvät sääntelyn kokonaisuudessa. 2
3

Ympäristön tekninen määritelmä on esitettävissä kahden poissuljennan kautta. Sisätiloja
kuten rakennuksen sisäisiä käyttöratkaisuja ei nähdä ympäristöksi, jos käyttöratkaisuilla ei
ole vaikutusta ulospäin. Joitakin poikkeuksiakin, esimerkiksi melu, rajoitukseen toisaalta
on. Lisäksi ympäristön määritelmään ei lasketa sosiaalista ympäristöä, jolla tarkoitetaan
ihmisen asuin-, työ- ja liikenneolosuhteita. Näiden sääntely toteutuu muun muassa
työlainsäädännössä.4 Jäljelle jää fyysinen ympäristö, joka on ympäristöoikeuden
tulkintojen kohde. Fyysistä ympäristöä on eloton ympäristö eli kallioperä, maaperä,
topografia, ilmasto ja vesi sekä elollinen ympäristö eli luonto, kasvit, eläimet ja ihmiset. 5
Ympäristön käsitettä on käytetty ympäristölainsäädännössä usein, mutta sen tarkempi
määrittely on jätetty tekemättä. Lainsäädännön soveltamisen kannalta määrittely ei tosin
ole tarpeellista ratkaisuperusteiden löytyessä muualta. Ympäristönsuojelukeskustelussa
ympäristö jaetaan helposti ilmaston, vesistön ja maaperän kaltaisiin osiin, mutta sääntelyn
pohjana on yhtenäinen ympäristönsuojelulaki. 6

1.2 Ympäristöoikeudelliset periaatteet
Oikeusperiaatteet täydentävät oikeusnormeja lähtökohtaisesti tiukkojen sääntöjen sekä
muiden periaatteiden rinnalla. Periaatteet eivät ole luonteeltaan yksiselitteisiä, tiettyyn
lopputulokseen johtavia normeja, vaan ratkaisutoiminnan arvoja ja tavoitteita ohjaavia.
Niiden painoarvoja voidaan verrata toisiinsa ja niiden yleisyys, arvosisältö ja syntytavat
poikkeavat toisistaan.7
Oikeusperiaatteet saavat merkittävyyttä laintulkinnassa, kun niiden avulla ratkaistaan
normien ristiriitoja tai avoimiksi jääneitä säännöksiä. Periaatteista johdetaan tavoiteltuja
arvoja ratkaisuihin ja ne lisäävät ennakoitavuutta tulkinnanvaraisten normien kohdalla. 8
Oikeudellisten periaatteiden lisäksi ympäristöalalla on ympäristöpoliittisia tavoitteita
edustavia ohjausperiaatteita, joilla voidaan kehittää lainsäädäntöä. On mahdollista, että
ohjausperiaatteelle nähdään niin korkea hyväksyttävyysaste, että se saavuttaa oikeudellisen
1

Hollo E., 2009, s. 10
Ekroos A. et al., 2012, s. 3
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5
Ekroos A. et al., 2012, s. 3
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Ekroos A. et al., 2012, s. 19
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Ekroos A. et al., 2012, s. 19
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periaatteen aseman. Tällöin ohjausperiaate on muokannut lainsäädäntöä tai laintulkintaa
tehdään ohjausperiaatteen tavoitteiden mukaisesti. 9

1.3 Ympäristövahingot
Yleinen ympäristöarvojen vahvistuminen on johtanut ympäristövahinkoja koskevan
sääntelyn ja sen kehittämisen lisääntymiseen. Ympäristön käsitteen ollessa yleisenä taustaarvona erilaisia ilmiöitä ja tapahtumia tulkitaan yhä useammin laaja-alaisesti
”ympäristövahinkoina”, jolloin myös niihin liittyvää sääntelyä on syntynyt lisää.
Suppeammin ympäristövahingon käsite sisältää vahingonkorvausoikeudellisesti vain
tietynlaiset
suojattuihin
etuuksiin
kohdistuvat
yksilölliset
menetykset.
Ympäristövahinkolain päätavoitteena ei olekaan parantaa ympäristön tilaa, vaan palauttaa
vahinkoa kärsineen taloudellinen asema ennalleen. Ympäristönsuojelulainsäädäntö kattaa
varsinaisen ympäristön- ja luonnonsuojelun sisältäen muun muassa maaperän ja
pohjaveden
pilaamiskiellot
sekä
laillisuusvalvonnan. 10
Ympäristövahinkolain
ympäristönsuojelullinen aspekti saattaa toteutua laissa määritetyn toiminnanharjoittajaan
mahdollisesti kohdistuvan ankaran korvausvastuun kautta. Toiminnanharjoittajat pyrkivät
ennaltaehkäisemään ympäristövahinkotilanteita noudattamalla entistä tarkemmin
ympäristölainsäädäntöä ja valvomaan omaa toimintaansa.
Ympäristövahingoista aiheutuvia kustannuksia on pyritty ohjaamaan vahinkojen
aiheuttajien kannettaviksi. Vaikka korvausvelvollisen tahon määrittäminen on usein
hankalaa, on ympäristövahinkolain kautta voitu parantaa vahingonkärsijän asemaa siitä,
mikä se on ollut vahingonkorvauslain perusteella. Korkein oikeus on antanut joitakin
ympäristövahinkolain soveltamisalaan kuuluvia ennakkoratkaisua, joissa käsitellään
korvausvastuun kohdentumista, mutta yhdenmukaista tulkintalinjaa ei ole vielä
muodostunut.11
Oikeudellinen keskustelu on huomattavasti keskittynyt käsittelemään tilanteita, joissa ei
ole kyseessä sopimussuhde vahingonaiheuttajan ja vahingonkärsijän välillä.
Vahinkotilanteet
ovat
saattaneet
käsitellä
esimerkiksi
naapuruussuhteita
sopimusosapuolten välisen ympäristövastuun jäädessä huomiotta. Sopimusoikeudellinen
sekundäärisyys tuleekin esille jo ympäristövahinkolain soveltamisalasäännöksessä, jonka
mukaan laki ei koske sopimukseen perustuvaa vastuuta.12
Ympäristövahinkojen korvauskysymysten käsittely on kuitenkin tärkeää myös
sopimussuhteissa. Esimerkkeinä mahdollisista sopimussuhteisiin liittyvistä tapauksista
voivat toimia kiinteistökaupan virheenä realisoituvat maaperäongelmat sekä
yrityskauppojen yhteydessä toteutettavat environmental due dilligence –tarkastelut. 13

9

Ekroos A. et al., 2012, s. 19
Knuutila J, 2013, s. 9
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Knuutila J, 2013, s. 10-11
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Hemmo M, 2005, s. 59
13
Hemmo M, 2005, s. 59
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1.4 Tutkimusmenetelmät ja -rakenne sekä tutkimuksen rajaus
Tässä diplomityössä on työmenetelmänä käytetty lainsäädäntötutkimusta. Lainsäädäntöä
on avattu lakien taustatöiden, kommentaariteosten sekä oikeustapausten avulla. Lisäksi
työn sopimusoikeudellista osuutta on käsitelty aihepiiristä toteutettujen julkaisujen kautta.
Rakennusliikkeen toiminnan kannalta ympäristö- ja ympäristövahinkosääntelyn kenttä on
varsin laaja. Suomen ympäristö- ja jätelainsäädännön yleislaki on ympäristönsuojelulaki
(527/2014), jota sovelletaan kaikkiin päästöjä aiheuttaviin toimintoihin, joista aiheutuu tai
saattaa aiheutua ympäristön pilaantumista. Lisäksi lakia sovelletaan toimintaan, josta
syntyy jätettä sekä jätteen käsittelyyn. Ympäristönsuojelulain ohella tässä työssä aiheen
mukaiseksi rakennusliiketoiminnalle keskeiseksi ympäristö- ja jätelainsäädännöksi on
määritetty jäteasioiden yleislaki jätelaki (646/2011), maankäyttö- ja rakennuslaki
(132/1999) sekä laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (252/2017).
Ympäristövahinkotapauksia on käsitelty ympäristövahinkojen korvaamisesta annetun lain
(737/1994) sekä rikoslain (39/1889) näkökulmista. Diplomityön toisessa luvussa on pyritty
löytämään edellä mainituista tutkimusaiheen mukaisista neljästä laista ne säännökset, jotka
keskeisesti vaikuttavat rakennusliikkeen toimintaan. Lisäksi toisessa luvussa on nostettu
esiin keskeisiä oikeusperiaatteita.
Muuta rakennustoimintaan liittyvää ympäristölainsäädäntöä on naapuruussuhdelaissa
(26/1920), terveydensuojelulaissa (763/1994), luonnonsuojelulaissa (1096/1996), laissa
ympäristövahinkovakuutuksesta (81/1998), vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden
käsittelyn turvallisuudesta annetussa laissa (390/2005), laissa eräiden ympäristölle
aiheutuneiden vahinkojen korjaamisesta (383/2009), vesilaissa (587/2011) ja
kemikaalilaissa (599/2013), mutta nämä lait on tässä tutkimuksessa määritetty
tutkimusaiheen asettelun ulkopuolelle.
Kolmannessa ja neljännessä luvussa käsitellään ympäristövahinkotilanteiden seurauksia,
joista on säädetty laissa ympäristövahinkojen korvaamisesta (737/1994) sekä rikoslaissa
(39/1889). Luvuissa määritetään lainmukaiset ympäristövahingot, korvattavat vahingot,
korvausvelvollisuus sekä ympäristörikosten seuraamukset ja vastuun kohdentuminen.
Viides luku määrittää ympäristö- ja ympäristövahinkolainsäädännön asettamia
vastuukysymyksiä sopimuksen ja sen sisällön näkökulmasta. Luvussa tutkitaan, millä
tavoin ympäristövastuutilanteissa vastuun jakautuminen määräytyy sopimusvastuun ja
sopimuksen ulkopuolisen vastuun eli deliktivastuun välillä. Lopuksi kuudennessa luvussa
on esitetty kootusti keskeiset huomiot lainsäädännöstä, ympäristövahinkotilanteista sekä
sopimuksen ja sen sisällön merkityksestä.
Työssä on pyritty keskittymään oleellisesti rakennusliikkeen omaan toimintaan liittyviin
säännöksiin sisältäen ympäristön ja ympäristövahingon keskeiset määritelmät,
ympäristölainsäädännön
sekä
ympäristövahinkolainsäädännön.
Läheisesti
rakennusprosessiin liittyvistä aihekokonaisuuksista tutkimuksesta on pääosin rajattu pois
työssä käsitellyn lainsäädännön mukaiset lupaprosessit, kaavoitusprosessit, sekä tekniset
vaatimukset. Lisäksi ympäristövahinko- ja sopimusteknisestä osuudesta on rajattu pois
korvauksen muodostumisen perusteet ja keskitytty vastuiden jakautumisen tarkasteluun.
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2 Rakennusliikkeen toimintaa ohjaava lainsäädäntö
2.1 Ympäristönsuojelulaki
2.1.1 Lain tarkoitus, soveltamisala ja määritelmät
Ympäristösuojelulaki on ympäristön pilaantumisen torjunnan yleislaki, jonka soveltamisala
ulottuu lain 2 §:n mukaisesti kaikkiin toimintoihin, joista aiheutuu tai saattaa aiheutua
ympäristön pilaantumista. Lisäksi lakia sovelletaan toimintaan, josta syntyy jätettä ja
jätteenkäsittelyyn. Ympäristönsuojelulainsäädännön kehitys on ollut 2000-luvulla nopeaa.
Huomattavasti uudistunut ympäristönsuojelulaki (527/2014) tuli voimaan 1.9.2014.
Vuonna 2000 annettua lakia oli muutettu laajalti ja lain päivityksessä tuotiin voimaan EUlainsäädännön kehitys sekä perustuslain kehittyneet tulkinnat. Ympäristönsuojelulakiin on
sisällytetty nyt huomattavasti enemmän toimialoihin kohdistuvaa yksityiskohtaista
sääntelyä.14
Ympäristönsuojelulain 1 §:n mukaan lain tarkoituksena on:
1. ehkäistä ympäristön pilaantumista ja sen vaaraa, ehkäistä ja vähentää päästöjä sekä
poistaa pilaantumisesta aiheutuvia haittoja ja torjua ympäristövahinkoja;
2. turvata terveellinen ja viihtyisä sekä luonnontaloudellisesti kestävä ja
monimuotoinen ympäristö, tukea kestävää kehitystä sekä torjua ilmastonmuutosta;
3. edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä vähentää jätteiden määrää ja
haitallisuutta ja ehkäistä jätteistä aiheutuvia haitallisia vaikutuksia;
4. tehostaa ympäristöä pilaavan toiminnan vaikutusten arviointia ja huomioon
ottamista kokonaisuutena; sekä
5. parantaa kansalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa ympäristöä koskevaan
päätöksentekoon.
Ympäristönsuojelulain tarkoitus on myös uudistetussa laissa kirjattu laaja-alaisesti, mutta
ensisijaisesti taustalla on edelleen ihmisen terveyden suojelu. Ympäristön merkitys
yleisenä hyvänä on jo oikeuskäytännössä korostunut ja ympäristön sekä ihmisen suojelun
välinen ero kaventunut, kun ihmisen terveyttä pyritään suojelemaan estämällä
elinympäristölle haitalliset seuraukset.15
Päästö, ympäristön pilaantuminen ja pilaantumisen seuraukset on määritelty lain 5 §:ssä 16.
Laissa tarkoitetaan:
1. päästöllä 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;
2. ympäristön pilaantumisella sellaista päästöä, jonka seurauksena aiheutuu joko yksin
tai yhdessä muiden päästöjen kanssa:
a. terveyshaittaa;
b. haittaa luonnolle ja sen toiminnoille;
c. luonnonvarojen käyttämisen estymistä tai melkoista vaikeutumista;
14
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d.
e.
f.
g.

ympäristön yleisen viihtyisyyden tai erityisten kulttuuriarvojen vähentymistä;
ympäristön yleiseen virkistyskäyttöön soveltuvuuden vähentymistä;
vahinkoa tai haittaa omaisuudelle taikka sen käytölle; tai
muu näihin rinnastettava yleisen tai yksityisen edun loukkaus.

Pilaantuminen koostuu kolmesta tapahtumasta: päästöstä, siitä seuranneesta
ympäristönmuutoksesta ja tästä seuranneesta haitallisesta vaikutuksesta yleiselle tai
yksityiselle edulle. Pilaantumisen saattaa aiheuttaa yksittäisen päästön sijasta myös useat
päästöt yhteisvaikutuksena, mikä tulee ottaa huomioon etenkin ympäristössä, jossa
vaikuttaa jokin taustavaikutus. Päästöstä seurannut haittavaikutus saattaa ilmetä vasta
pitkän ajanjakson jälkeen esimerkiksi terveyshaittojen kohdalla. Ympäristönsuojelulain
tarkoittamaa pilaantumista ei ole sellainen ympäristön tilan heikentyminen, joka ei aiheudu
päästöjen seurauksena. Siten ympäristön fyysinen muuttuminen esimerkiksi rakentamisen
tai maa-aineksen oton seurauksena ei kuulu ympäristönsuojelulain ympäristön
pilaantumista koskevaan soveltamisalaan.17

2.1.2 Yleiset velvollisuudet, periaatteet ja kiellot
Lain 2 luvussa määritetään toiminnanharjoittajan yleisistä velvollisuuksista, periaatteista ja
kielloista. 6-7 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimintansa
ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja niiden hallinnasta sekä haitallisten
vaikutusten vähentämismahdollisuuksista. Lisäksi toiminta on järjestettävä niin, että
ympäristön pilaantuminen voidaan ehkäistä ennakolta. Jos pilaantumista ei voida kokonaan
ehkäistä, se on rajoitettava mahdollisimman vähäiseksi. Toiminnan päästöt ympäristöön ja
viemäriverkostoon on rajoitettava mahdollisimman vähäisiksi. 7 § sisältää myös viittaukset
jätelakiin ja kemikaalilakiin. Ympäristön pilaantumista aiheuttavassa toiminnassa on
noudatettava jätelain yleisiä velvollisuuksia ja periaatteita sekä kemikaalilain ja Euroopan
unionin kemikaalilainsäädännön mukaisia kemikaalien turvallista käyttöä koskevia yleisiä
periaatteita ja velvoitteita ympäristön pilaantumisen ja sen vaaran ehkäisemiksi.
Lain 20 §:ssä on esitetty yleiset periaatteet ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavassa
toiminnassa:
1. menetellään toiminnan laadun edellyttämällä huolellisuudella ja varovaisuudella
ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi sekä otetaan huomioon toiminnan
aiheuttaman pilaantumisen vaaran todennäköisyys, onnettomuusriski sekä
mahdollisuudet onnettomuuksien estämiseen ja niiden vaikutusten rajoittamiseen;
2. noudatetaan ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoituksenmukaisia ja
kustannustehokkaita eri toimien yhdistelmiä.
Selvilläolovelvollisuus
konkretisoituu
toimintaan
lupapäätöksiin
kirjatuissa
seurantavelvoitteissa
sekä
selvitysvelvoitteissa.
Ympäristöriskien
toteutumisen
rajoittaminen perustuu toiminnanharjoittajan osaamiseen tunnistaa omasta toiminnastaan
seuraavat ympäristöseuraukset, mahdolliset riskit sekä mahdollisuudet kehittää toimintaa
haittavaikutukset vähentävään suuntaan. 18

17
18

Leinonen J. et al., 2015, s. 4-5
Leinonen J. et al., 2015, s. 134

5

Ennaltaehkäisyn ja haittojen minimoinnin periaatteen pohjana on näkemys siitä, että
vahinkojen ennaltaehkäisy on usein helpompaa ja edullisempaa kuin niiden korjaaminen.
Huolellisuus- ja varovaisuusperiaatteen asema on vakiintunut ympäristöoikeudessa ja sen
mukaisesti
toiminnanharjoittajan
tulee
käyttää
toiminnassaan
tarpeellisia
kustannustehokkaita toimenpiteitä ympäristö ehkäistäkseen ympäristön tilan
heikentymistä. Puutteet mahdollisen riskin todennäköisyyden sekä riskin ja siitä seuraavan
vahingon syy-yhteyden tiedoissa eivät ole riittävä peruste ympäristövahinkojen
ennaltaehkäisyä edistävien toimenpiteiden käyttöönotolle. Huolellisuusperiaatteen
edellyttämien toimien laajuuden voi sopeuttaa toiminnasta seuraavan mahdollisen
vahingon vaikutukseen ja laajuuteen, mutta ympäristönsuojelun edellytykset tulee
kuitenkin ottaa toiminnassa huomioon. 19
Lain 11 §:ssä säädetään ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavan toiminnan
sijoittamisesta. Toiminta on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava siten, että toiminnasta ei
aiheudu pilaantumista tai sen vaaraa ja pilaantuminen voidaan ehkäistä. Sijoituspaikan
soveltuvuuden arvioinnissa on otettava huomioon toiminnan:
1. luonne, kesto, ajankohta ja vaikutusten merkittävyys sekä pilaantumisen
todennäköisyys ja onnettomuusriski;
2. vaikutusalueen herkkyys ympäristön pilaantumiselle;
3. merkitys elinympäristön terveellisyyden ja viihtyisyyden kannalta;
4. sijoituspaikan ja vaikutusalueen nykyinen ja oikeusvaikutteisen kaavan osoittama
käyttötarkoitus;
5. muut mahdolliset sijoituspaikat alueella.
Pilaantumisen torjuntavelvollisuudesta sekä ennaltavarautumisvelvollisuudesta säädetään
lain 14 §:ssä ja 15 §:ssä. Jos toiminnasta aiheutuu tai uhkaa välittömästi aiheutua
terveyshaittaa tai merkittävää muuta 5 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua seurausta,
toiminnanharjoittajan on viipymättä ryhdyttävä tarpeellisiin toimiin pilaantumisen tai sen
vaaran ehkäisemiseksi tai jos pilaantumista on jo aiheutunut, sen rajoittamiseksi
mahdollisimman vähäiseksi.
Luvanvaraisen toiminnan harjoittajan on ennakolta varauduttava toimiin onnettomuuksien
ja muiden poikkeuksellisten tilanteiden estämiseksi ja niiden terveydelle ja ympäristölle
haitallisten seurausten rajoittamiseksi. Lisäksi ennalta varautumista varten
toiminnanharjoittajan, jonka ympäristöluvan myöntää valtion lupaviranomainen, on
laadittava riskinarviointiin perustuva varautumissuunnitelma, varattava tarpeelliset laitteet
ja muut varusteet, laadittava toimintaohje, testattava laitteet ja varusteet sekä harjoiteltava
toimia onnettomuuksia ja muita poikkeuksellisia tilanteita varten. Suunnitelman sisältö,
laajuus ja tarkkuus määräytyvät toiminnan luonteen perusteella. Varautumissuunnitelmaa
ei kuitenkaan tarvitse laatia, jos valvontaviranomainen arvioi, että toiminta, sen
vaikutukset ja riskit eivät edellytä suunnitelman laatimista. Suunnitelmaa ei myöskään ole
tarve tehdä siltä osin kuin vastaava suunnitelma on laadittu vaarallisten kemikaalien ja
räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain (390/2005), pelastuslain (379/2011),
kaivoslain (621/2011) tai muun lain nojalla.
Ennaltavarautumisvelvollisuutta voidaan tutkia sekä vahingon aiheutumisen
todennäköisyyden kannalta että vahingon haitallisuuden kannalta. Toiminnanharjoittajan
19
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velvollisuus tunnistaa toiminnassaan erityisen vaaralliset ja todennäköiset tilanteet
korostuu ja niihin tulee olla varauduttu. Vastaavanlaista varautumista ei edellytetä selkeästi
epätodennäköisempiin tilanteisiin. 20
Maaperän pilaamiskiellosta määritetään lain 16 §:ssä. Maahan ei saa jättää tai päästää
jätettä tai muuta ainetta taikka eliöitä tai pieneliöitä siten, että seurauksena on sellainen
maaperän laadun huononeminen, josta voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai
ympäristölle, viihtyisyyden melkoista vähentymistä tai muu niihin verrattava yleisen tai
yksityisen edun loukkaus.
Maaperän pilaamiskielto käsittää sekä toteutuneen vahingon seurauksen että haitallisen
seurauksen vaaran aiheuttamisen. Pilaantumiselle ei ole yhtä konkreettista mittaria, mutta
arviointia voidaan peilata vahinkoalueen suunniteltuun käyttötarkoitukseen. Pilaantumista
lievempi ilmiö on ympäristön viihtyisyyden vähentyminen esimerkiksi hajuhaittana, josta
seuraa esimerkiksi ulkoilualueeksi tarkoitetun alueen käyttömahdollisuuksien
heikentyminen. 21
Lain 17 § säätää pohjaveden pilaamiskiellosta. Ainetta, energiaa tai pieneliöitä ei saa
panna, päästää tai johtaa sellaiseen paikkaan tai käsitellä siten, että:
1. tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella
pohjaveden laadun muutos voi aiheuttaa vaaraa tai haittaa terveydelle tai
ympäristölle taikka pohjaveden laatu voi muutoin olennaisesti huonontua;
2. toisen kiinteistöllä olevan pohjaveden laadun muutos voi aiheuttaa vaaraa tai
haittaa terveydelle tai ympäristölle taikka tehdä pohjaveden kelpaamattomaksi
tarkoitukseen, johon sitä voitaisiin käyttää; tai
3. toimenpide vaikuttamalla pohjaveden laatuun muutoin saattaa loukata yleistä tai
toisen yksityistä etua.
Pohjaveden pilaamiskielto on ehdoton. Soveltamisalan kannalta ei ole merkitystä sillä,
onko pilaantumisen aiheuttanut kertaluontoinen tai pidempiaikainen päästö, miten laajalla
alueella päästö on tapahtunut tai onko päästön aiheuttanut toiminta ollut laillista.
Myöskään mahdollinen toiminnassa tapahtunut laiminlyönti tai vahinko ei vaikuta
soveltamisalaan. Pohjaveden pilaamiskielto kohdistuu tärkeisiin tai käytössä oleviin
pohjavesiesiintymiin tai muihin käyttöön otettuihin pohjavesiin ja käsittää myös
pohjaveden pilaantumisen riskin, mikä alleviivaa pohjavesin merkitystä talousvesien
hankinnassa sekä pilaantuneiden pohjavesien puhdistamisen haasteellisuutta.22

2.1.3 Pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistaminen
Ympäristönsuojelulain 14 luku käsittelee pilaantuneen maaperän ja pohjaveden
puhdistamista. Luvussa annetaan säännökset puhdistamisvelvollisuudesta, velvollisuudesta
ilmoittaa pilaantumisen vaarasta, selvitysvelvollisuudesta, puhdistamistarpeen arvioinnista,
puhdistamisen päätös- ja määräysmenettelystä sekä selontekovelvollisuudesta maa-alueen
luovutuksen yhteydessä. Pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamisvelvollisuuden
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säännökset vanhasta ympäristönsuojelulaista uuteen lakiin ovat säilyneet samoina, kun
ainoastaan säännösten kieliasua on hieman muutettu.
YSL 133 § määrää sen, jonka toiminnasta on aiheutunut maaperän tai pohjaveden
pilaantumista velvolliseksi puhdistamaan pilaantuneen maaperän tai pohjaveden
(pilaantunut alue) siihen tilaan, ettei siitä voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai
ympäristölle. Jos maaperän pilaantumisen aiheuttajaa ei saada selville tai täyttämään
puhdistamisvelvollisuuttaan ja jos pilaantuminen on tapahtunut alueen haltijan
suostumuksella tai hän on tiennyt tai hänen olisi pitänyt tietää alueen tila sitä hankkiessaan,
on alueen haltijan puhdistettava alueen maaperä siltä osin kuin se ei ole ilmeisen
kohtuutonta. Alueen haltija vastaa samoin edellytyksin myös pilaantuneen pohjaveden
puhdistamisesta, jos pilaantuminen on johtunut kyseisen alueen maaperän pilaantumisesta.
Mikäli pilaantuneen alueen haltijaa ei voida velvoittaa puhdistamaan pilaantunutta
maaperää, kunnan on selvitettävä maaperän puhdistamistarve ja puhdistettava maaperä.
Lain 134-135 §:t säätävät ilmoitus- ja selvitysvelvollisuuksista. Jos maaperään tai
pohjaveteen on päässyt jätettä tai muuta ainetta, joka saattaa aiheuttaa pilaantumista, on
aiheuttajan välittömästi ilmoitettava siitä valvontaviranomaiselle. Kyseessä ei ole
viranomaispäätös, vaan toiminnanharjoittajan tiedonantovelvollisuus 23. Jos edelleen on
syytä epäillä maaperän tai pohjaveden pilaantumista, puhdistamisesta 133 §:n mukaan
vastuussa olevan on selvitettävä alueen pilaantuneisuus ja puhdistamistarve ja toimitettava
selvitys valtion viranomaiselle. Jos puhdistamisesta vastuussa oleva ei huolehdi
selvitysvelvollisuudestaan, valtion viranomainen voi määrätä puhdistamisesta vastuussa
olevan täyttämään velvollisuutensa.
Lain 135 §:n 3-4 momentin mukaan pilaantuneen maaperän ja pohjaveden
puhdistamistarpeen arvioinnissa on otettava huomioon pilaantuneen alueen, sen
ympäristön ja pohjaveden nykyinen tai tuleva käyttö sekä pilaantumisesta terveydelle tai
ympäristölle mahdollisesti aiheutuva vaara tai haitta. Lisäksi valtioneuvoston asetuksella
voidaan antaa tarkempia säännöksiä eri maankäyttötarkoitukset huomioon ottaen
suurimmista sallituista maaperässä olevien haitallisten aineiden pitoisuuksista sekä
haitallisten aineiden pitoisuuksista pilaantuneiden ja puhdistamistarpeen arvioimiseksi.
Vastaava momentti valtioneuvoston mahdollisuudesta tarkentaa säännöksiä oli jo vanhassa
ympäristönsuojelulaissa ja sen nojalla tuli 1.6.2007 voimaan valtioneuvoston asetus
maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioimisesta (214/2007, niin sanottu
PIMA-asetus), jossa on määritelty maaperän pilaantuneisuuden arvioinnissa huomioitavat
kriteerit sekä haitta-aineiden ohjearvot. Maaperän kunnostusta tulee arvioida annettujen
numeeristen raja-arvojen lisäksi asetuksen 2 §:ssä määritetyn kaltaisella riskinarviolla,
jossa tulee käsitellä muun muassa haitallisten aineiden pitoisuudet, kokonaismäärät, sijainti
ja taustapitoisuudet, haitallisten aineiden kulkeutumiseen ja leviämiseen vaikuttavat tekijät,
pilaantuneen alueen nykyinen ja suunniteltu käyttötarkoitus, mahdollisuus haitta-aineille
altistumiseen lyhyellä ja pitkällä aikavälillä sekä altistumisen seurauksena terveydelle ja
ympäristölle aiheutuvan haitan vakavuus ja todennäköisyys. Viranomainen ei toteuta
riskinarviota vastuullisen puolesta, mutta on neuvontavelvollisuuden nojalla ohjaamassa
vastuullista riskinarvion tekemiseen. Ilman riskinarviota puhdistamisen taso määräytyy
ainoastaan numeeristen raja-arvojen perusteella. 24
23
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Lain 136 § määrittää, että maaperän ja pohjaveden puhdistamiseen pilaantuneella alueella
sekä puhdistamisen yhteydessä kaivetun maa-aineksen hyödyntämiseen kaivualueella tai
poistamiseen toimitettavaksi muualla käsiteltäväksi voidaan ryhtyä tekemällä siitä ilmoitus
valtion valvontaviranomaiselle, jos puhdistaminen ei edellytä ympäristölupaa. Ilmoitus on
tehtävä viimeistään 45 vuorokautta ennen puhdistamisen kannalta olennaisen työvaiheen
aloittamista. Valtion valvontaviranomainen tarkastaa ilmoituksen ja tekee sen johdosta
päätöksen. Päätöksessä on annettava tarvittavat määräykset pilaantuneen alueen
puhdistamisesta, puhdistamisen tavoitteista ja maa-aineksen hyödyntämisestä sekä
tarkkailusta. Pilaantuneen alueen puhdistamisen on katettava toimet, jotka ovat tarpeen
pilaavien aineiden poistamiseksi, vähentämiseksi, leviämisen estämiseksi tai
hallitsemiseksi.
Pykälä perustuu siihen, että kunnostamisesta vastuullinen laatii itse kunnostussuunnitelman
otettuaan ensin selvää pilaantumisen laadusta ja laajuudesta. Selvitykset tulee toimittaa
valtion
viranomaiselle
tuloksesta
riippumatta.
Ilmoitusmenettely
maaperän
pilaantumistilanteissa korvasi ympäristölupamenettelyn jo vanhan ympäristönsuojelulain
aikana ja ilmoitusmenettelyn piiriin lisättiin uuteen lakiin myös pohjaveden pilaantuminen.
Ympäristölupamenettely tulee uuden lain myötä sovellettavaksi vain harvoin, koska
pilaantumistapaukset ovat luonteeltaan kertaluontoisia ja ajallisesti rajoittuneita, eivätkä
siten ylitä ympäristönsuojelulain yleisen luvan tarvekynnystä. 25
Valtion viranomaisen on 137 §:n mukaan määrättävä pilaantuneen maaperän tai
pohjaveden puhdistamisesta, jollei puhdistamisesta 133 §:n mukaan vastuussa oleva ryhdy
siihen. Viranomainen voi päätöksessään samalla määrätä muista tarpeellisista toimista,
joihin on ryhdyttävä ympäristön tilan palauttamiseksi ennalleen tai aiheutuneen haitan
vähentämiseksi tai poistamiseksi. Koska kyseessä on hallintopakkomenettely, päätöksen
noudattamisen ja määräajan tehosteeksi vastuulliselle asetetaan uhkasakko tai päätöksen
liitetään teettämisuhka 26.
YSL 139 § säätää selontekovelvollisuudesta. Maa-alueen luovuttajan tai vuokraajaan 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.

2.2 Jätelaki
2.2.1 Yleiset säännökset, soveltamisala ja jätteen määritelmä
Jätelain 1 §:n mukaisesti lain tarkoituksena on ehkäistä jätteistä ja jätehuollosta aiheutuvaa
vaara ja haittaa terveydelle ja ympäristölle sekä vähentää jätteen määrää ja haitallisuutta,
edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä, varmistaa toimiva jätehuolto ja ehkäistä
roskaantumista. 2 § määrittää, että lakia sovelletaan jätteeseen, jätehuoltoon ja
roskaantumiseen sekä tuotteisiin ja toimintaan, joista syntyy jätettä. Lisäksi jätteestä
aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä säädetään ympäristönsuojelulaissa ja
jätteestä aiheutuvien terveyshaittojen ehkäisemisestä terveydensuojelulaissa.
25
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Ympäristöhaitat ja –vaarat ovat luonteenomaisia jätteiden käsittelylle etenkin vaarallisten
jätteiden jätehuollon osalta. Siitä johtuen jätehuollon järjestämiseen on liittynyt
perinteisesti ennakkovalvontatarvetta. Ankarasta sääntelystä on seurannut tarve
järkevöittää sääntelyä ja poistaa materiaalien käytön esteitä. Jätteen käsitteen lisäksi on
tärkeää ymmärtää sivutuotteen käsite sekä jätteen jäteluokituksen loppuminen. 27
Lain 5 § määrittää jätteeksi aineen tai esineen, jonka sen haltija on poistanut tai aikoo
poistaa käytöstä taikka on velvollinen poistamaan käytöstä. Laaja-alainen jätteen
määritelmä on hankala, koska se ei yksilöi jätteen ominaisuuksia millään tavoin.
Määritelmästä ei käy ilmi, että jäte olisi esimerkiksi vähäarvoista tai haitallista. Myöskään
valioneuvoston asetus jätteistä (19.4.2012/179) ei suoraan määritä, millainen aine tai esine
on jätettä. Asetuksen liitteessä 4 on kerrottu jäteluokitus jätenimikkeinä ja niiden
tunnusnumeroina, mutta itse jäteominaisuus perustuu vain jätelain 5 §:n määritelmään.
Jätteen käsitteeseen ei liity kansallisia tulkintoja, vaan lain käsite on EU-perusteinen.
Käsitteen määrittelystä on olemassa oikeuskäytäntöä ja EU-komission sekä
ympäristöministeriön ohjeistuksia. 28
Lain 5 §:n toisessa momentissa todetaan, ettei aine tai esine ole jäte, vaan sivutuote, jos se
syntyy sellaisessa tuotantoprosessissa, jonka ensisijaisena tarkoituksena ei ole tämän
aineen tai esineen valmistaminen, ja:
1. aineen tai esineen jatkokäytöstä on varmuus;
2. ainetta tai esinettä voidaan käyttää suoraan sellaisenaan tai sen jälkeen, kun sitä on
muunnettu enintään tavanomaisen teollisen käytännön mukaisesti;
3. aine tai esine syntyy tuotantoprosessin olennaisena osana; sekä
4. aine tai esine täyttää sen suunniteltuun käyttöön liittyvät tuotetta sekä ympäristönja terveydensuojelua koskevat vaatimukset eikä käyttö kokonaisuutena arvioiden
aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle.
Kaikki edellä mainitut kriteerit täyttävä, tuotannossa syntyvä jäännös on siis sivutuote,
johon pätee kaikki vastaavaan tuotteeseen sovellettavat kyseisen tuotteen sääntelyt.
Esimerkiksi sivutuotteena syntyneen, tierakentamiseen käytettävän kiviaineksen tulee
täyttää tierakentamisessa sille asetetut tekniset vaatimukset. Tuotteen käyttö voi olla
sallittua myös ilman sille erityisesti asetettuja vaatimuksia, jos tuotteen käyttöä ei ole
nimenomaisesti kielletty. Edellytys jatkokäytön varmuudesta tarkoittaa kuitenkin sitä, että
tuotteelle on olemassa kysyntää, mikä tarkoittaa sivutuotteen määritelmän riippuvan
kyseisen hetken markkinatilanteesta. Toiminnan lupaprosessin ja luvan myöntämisen
aikaan aine saattaa olla määriteltävissä sivutuotteeksi, mutta markkinatilanteen muuttuessa
aine saattaa tulla luokitelluksi jätteeksi. 29
Lisäksi 5 §:ssä on säädetty, että valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia
säännöksiä jätelajeittain siitä, milloin aine tai esine ei ole enää jätettä, jos:
1. se on läpikäynyt hyödyntämistoimen;
2. sillä on käyttötarkoitus, johon sitä voidaan käyttää yleisesti;
3. sillä on markkinat tai kysyntää;
4. se täyttää käyttötarkoituksensa mukaiset tekniset vaatimukset ja on vastaaviin
tuotteisiin sovellettavien säännösten mukainen; ja
27

Leinonen J. et al., 2015, s. 66
Leinonen J. et al., 2015, s. 66-67
29
Leinonen J. et al., 2015, s. 73 ja s. 75
28
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5. sen käyttö ei kokonaisuutena arvioiden aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai
ympäristölle.
Jokaisen edellä mainitun perusteen on siis täytyttävä, jotta materiaalin jäteluokitus
päättyisi. Laissa määritetty materiaalin käsittely jäteluokituksen päättymiselle on
ammattimaista tai laitosmaista jätteenkäsittelytoimintaa ja siten luvanvaraista.
Jätteenkäsittelytoiminnan jälkeen materiaaliin ei enää liity jätteelle tunnuksenomaisia
riskejä ja se on käytettävissä uuden prosessin raaka-aineeksi. 30
Lain 3 §:ssä on rajoitettu lain soveltamisalaa. Rakennustoiminnalle merkityksellisiä
rajauksia on, ettei lakia sovelleta pilaantumattoman ruoppausmassan sijoittamiseen, joka
tehdään vesilain nojalla tai joka edellyttää vesilain mukaista lupaa tai kallio- tai maaperästä
irrottamattomaan pilaantuneeseen maa-ainekseen.
Keskeinen muutos uudistettuun jätelakiin oli, etteivät pilaantuneet maat ole enää jätettä.
Perinteisesti jätelakia edeltäneen jätehuoltolain aikana pilaantuneiden maiden pitäminen
jätteenä on ollut perusteena sille, että kiinteistönomistaja on puhdistamisvastuussa lain
aikana ja sitä aiemmin tapahtuneeseen pilaantumiseen. Pilaantuneiden maiden
puhdistamisvelvollisuudesta säädetään nykyään ympäristönsuojelulaissa, mutta
vastuuperuste aiemmin tapahtuneisiin pilaantumisiin ei ole muuttunut. 31
Osittain avoimeksi on jäänyt, määritelläänkö maaperästä irrotettu maa-aines jätteeksi vai
ei. Määritelmä on merkityksellinen, koska kaivannaistoiminnassa syntyvä jäte muodostaa
suuren osan kaikesta jätteestä. Ympäristöministeriö on käsitellyt asiaa maa-ainesten
hyödyntämistä koskevassa oppaassaan ja käyttänyt siinä jätteen sivutuotteen kriteereitä.
Yleisesti pilaantumatonta maa-ainesta on maaperästä kaivettu luonnontilainen tai haittaaineita sisältämätön maa-aines, joka ei siten aiheuta ympäristön pilaantumista tai sen
vaaraa käyttö- tai sijoituspaikassaan. Jos maa-aineksen haitta-ainepitoisuudet ylittävät
määritetyt kynnysarvot, mutta ovat kuitenkin alle loppusijoituspaikkansa alueellisen
taustapitoisuuden, voi maa-ainesta pitää myös tällöin pilaantumattomana. 32
Rakennustoiminnan yhteydessä pois kaivettua maa-ainesta ei yleensä pidetä jätteenä,
mikäli maa-aines ei ole pilaantunutta ja se käytetään varmasti, lähes välittömästi,
suunnitelmallisesti ja ilman merkittäviä muuntamistoimia rakentamistarkoituksiin
kaivupaikalla tai jossain muualla. Merkittäväksi muuntamistoimeksi ei nähdä esimerkiksi
murskaamista tai muita vastaavia mekaanisia esikäsittelytoimia tai stabilointia, jolla
pyritään
edistämään
maa-aineksen
rakennettavuusominaisuuksia
normaalein
33
maanrakennustoimintaan liittyvin keinoin.

2.2.2 Yleiset velvollisuudet ja periaatteet
Jätelain toisessa luvussa säädetään toiminnassa noudatettavista velvollisuuksista ja
periaatteista. Lain 12 §:ssä säädetään selvilläolo- ja tiedonantovelvollisuudesta ja 13 §:ssä
jätteestä ja jätehuollosta aiheutuvan vaaran ja haitan ehkäisemisestä.
30

Leinonen J. et al., 2015, s. 76
Leinonen J. et al., 2015, s. 68
32
Leinonen J. et al., 2015, s. 68-69
33
Leinonen J. et al., 2015, s. 69
31
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Tuotannon harjoittajan ja tuotteen valmistajan tai maahantuojan on oltava selvillä
tuotannossaan tai tuotteestaan syntyvästä jätteestä, sen ympäristö- ja terveysvaikutuksista
ja jätehuollosta sekä mahdollisuuksista kehittää tuotantoaan tai tuotettaan siten, että jätteen
määrä ja haitallisuus vähenevät.
Jätteen haltijan on oltava selvillä jätteen alkuperästä, määrästä, lajista, laadusta ja muista
jätehuollon järjestämiselle merkityksellisistä jätteen ominaisuuksista sekä jätteen ja
jätehuollon ympäristö- ja terveysvaikutuksista ja tarvittaessa annettava näitä koskevat
tiedot muille jätehuollon toimijoille.
Jätettä ei saa hylätä eikä käsitellä hallitsemattomasti, eikä jätteestä ja jätehuollosta saa
aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, roskaantumista, yleisen
turvallisuuden heikentymistä taikka muuta näihin rinnastettavaa yleisen tai yksityisen edun
loukkausta. Jätteen keräyksessä ja kuljetuksessa sekä jätteen käsittelylaitoksen tai –paikan
sijoittamisessa, rakentamisessa, käytössä ja käytön jälkeisessä hoidossa on erityisesti
huolehdittava siitä, ettei jätehuollosta aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavia
päästöjä mukaan lukien melua ja hajua taikka viihtyisyyden vähentymistä. Toiminnan,
laitoksen tai paikan on lisäksi sovelluttava ympäristöön ja maisemaan. Jätehuollossa on
periaatteena, että käytetään parasta käyttökelpoista tekniikkaa ja noudatetaan ympäristön
kannalta parasta käytäntöä.
Lain 8 §:n mukaisesti kaikessa toiminnassa on mahdollisuuksien mukaan noudatettava
seuraavaa etusijajärjestystä: Ensisijaisesti on vähennettävä syntyvän jätteen määrää ja
haitallisuutta. Jos jätettä kuitenkin syntyy, jätteen haltijan on ensisijaisesti valmisteltava
jäte uudelleenkäyttöä varten tai toissijaisesti kierrätettävä se. Jos kierrätys ei ole
mahdollista, jätteen haltijan on hyödynnettävä jäte muulla tavoin, mukaan lukien
hyödyntäminen energiana. Jos hyödyntäminen ei ole mahdollista, jäte on loppukäsiteltävä.
Lain 15 § säätää jätteiden erilläänpitovelvollisuudesta. Sen mukaan lajiltaan ja laadultaan
erilaiset jätteet on kerättävä ja pidettävä jätehuollossa toisistaan erillään siinä laajuudessa
kuin se on terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan vaaran tai haitan ehkäisemiseksi, 8 §:n 1
momentissa
säädetyn etusijajärjestyksen
noudattamiseksi
taikka
jätehuollon
asianmukaiseksi järjestämiseksi tarpeellista sekä teknisesti ja taloudellisesti mahdollista.
Jätelain 8 ja 15 §:ä täydentää valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) ja sen 15 ja 16 §:n
säännökset rakennus- ja purkujätteen määrän ja haitallisuuden vähentämisestä sekä
erilliskeräyksestä ja hyödyntämisestä. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava
hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta siten, että jätelain 8 §:n mukaisesti otetaan
talteen ja käytetään uudelleen käyttökelpoiset esineet ja aineet ja että toiminnassa syntyy
mahdollisimman vähän ja mahdollisimman haitatonta rakennus- ja purkujätettä.
Jätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen perusteluissa todetaan, että rakennus- ja
purkujätteen määrän ja haitallisuuden vähentämistä koskevat velvollisuudet ehdotetaan
kohdistettaviksi rakennushankkeeseen ryhtyvään ja että vastaavasti myös maankäyttö- ja
rakennuslain 119 §:n mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvän tehtävänä on huolehtia siitä,
että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja
määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Asetuksen perusteluissa todetaan edelleen,
että rakennushankkeeseen ryhtyvä voisi käytännössä sopimus- tai vastaavin järjestelyin
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antaa säännöksessä tarkoitetut tehtävät esimerkiksi hankkeen päätoteuttajan tehtäväksi.
Voimassa olevassa valtioneuvoston päätöksessä vastaavat velvollisuudet kohdistuvat
päätoteuttajan ohella suunnittelijoihin, urakoitsijoihin ja rakentamisen muihin osapuoliin.
Rakennus- ja purkujätteen haltijan on järjestettävä jätteen erilliskeräys siten, että
mahdollisimman suuri osa jätteestä voidaan jätelain 8 §:n mukaisesti valmistella
uudelleenkäyttöön taikka muutoin kierrättää tai hyödyntää. Jätelain 15 §:ssä säädetyin
edellytyksin on tällöin järjestettävä erilliskeräys ainakin seuraaville jätelajeille:
1. betoni-, tiili-, kivennäislaatta- ja keramiikkajätteet;
2. kipsipohjaiset jätteet;
3. kyllästämättömät puujätteet;
4. metallijätteet;
5. lasijätteet;
6. muovijätteet;
7. paperi- ja kartonkijätteet;
8. maa- ja kiviainesjätteet.
Valtioneuvoston asetuksen (179/2012) 16 §:n 3 momentissa on lisäksi todettu tavoitteeksi,
että vuonna 2020 hyödynnetään muutoin kuin energiana tai polttoaineeksi valmistamisessa
vähintään 70 painoprosenttia rakennus- ja purkujätteestä, kallio- tai maaperästä irrotettuja
maa- ja kiviaineksia sekä vaarallisia jätteitä lukuun ottamatta.
Jätelain 16 ja 17 §:t määrittävät vaarallisten jätteiden pakkaamis- ja
merkitsemisvelvollisuudesta ja sekoittamiskiellosta. Vaarallinen jäte on pakattava ja
merkittävä ja siitä on annettava tarpeelliset tiedot jätehuollon kaikissa vaiheissa siten, että
jätteen siirtoja ja ominaisuuksia voidaan seurata sen syntypaikalta hyödyntämiseen tai
loppukäsittelyyn. Vaarallista jätettä ei saa laimentaa eikä muulla tavoin sekoittaa lajiltaan
tai laadultaan erilaiseen jätteeseen taikka muuhun aineeseen. Sekoittamiskiellosta voidaan
poiketa, jos sekoittaminen on jätteen käsittelemiseksi tarpeellista ja toimintaan on
ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupa. Jätteet on eroteltava, jos vaarallista jätettä
on sekoitettu kiellon vastaisesti ja jos erottelu on tarpeen terveydelle tai ympäristölle
aiheutuvan vaaran tai haitan ehkäisemiseksi ja teknisesti mahdollista aiheuttamatta
kohtuuttomia kustannuksia.

2.2.3 Valvonta
Jätelain 13 luvun 118-121 §:t säätävät toiminnasta seuranneen jätteen kirjanpidosta,
seurantavelvollisuudesta ja siirtoasiakirjasta. 118-119 § mukaisesti toiminnanharjoittajan
on pidettävä kirjaa jätteistä, jos kysymyksessä on:
1. toiminta, jossa syntyy vähintään 100 tonnia jätettä vuodessa;
2. toiminta, jossa syntyy vaarallista jätettä;
3. ympäristönsuojelulain 28 §:n 2 momentin 4 kohdassa tarkoitettu jätteen käsittely, ei
kuitenkaan mainitun lain 30 a §:n 1 momentin 1-3 kohdassa tarkoitettu käsittely 34
35
;
34

Jätelain 118 §:n 2 momentin 3 kohta viittaa vanhan ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaisen
ympäristöluvan yleistä luvanvaraisuutta koskevan 28 §:n 2 momentin 4 kohdan säännökseen jätelain
soveltamisalaan kuuluvan jätteen laitos- tai ammattimaisesta käsittelystä. Kohta poistettiin uuden
ympäristönsuojelulain (527/2014) ympäristöluvan yleistä luvanvaraisuutta käsittelevästä 27 §:stä.
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4. muu kuin edellä mainituissa kohdissa tarkoitettu toiminta, joka on
ympäristöluvanvaraista;
5. 94 §:ssä tarkoitettu jätteen kuljettaminen ja välittäjänä toimiminen sekä 100 §:ssä
tarkoitettu jätteen keräys.
Kirjanpitoon on toiminnan luonteen mukaan sisällytettävä tiedot syntyneen, kerätyn,
kuljetetun, välitetyn tai käsitellyn jätteen lajista, laadusta, määrästä, alkuperästä ja
toimituspaikasta sekä jätteen kuljetuksesta ja käsittelystä. Kirjanpitoon on sisällytettävä
myös tiedot 118 §:n mukaisessa toiminnassa syntyneen jätteen määrästä suhteessa
liikevaihdolla, työntekijöiden määrällä tai muulla vastaavalla tavalla ilmaistuun toiminnan
laajuuteen (ominaisjätemäärä). Kirjanpitotiedot on säilytettävä kirjallisesti tai sähköisesti
kuusi vuotta. Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää tätä lyhyemmästä määräajasta,
jos kuuden vuoden säilytysaika on toiminnan valvonnan kannalta ilmeisen tarpeeton.
Jätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen (179/2012) 4 luvun 20 §:ssä on tarkennettu
kirjanpidon sisältövaatimuksia. Jätteen tuottajan on jätelain 118 §:n 1 momentin 1 ja 4
kohdassa tarkoitetussa toiminnassa syntyvästä jätteestä ja 2 kohdassa tarkoitetussa
toiminnassa syntyvästä vaarallisesta jätteestä pidettävä aikajärjestyksen mukaista kirjaa.
Kirjanpito on mahdollisuuksien mukaan laadittava toimipaikoittain.
Kirjanpidossa on oltava seuraavat tiedot:
1. jätteen määrä;
2. jäteluettelon mukainen jätteen nimike ja kuvaus jätelajista sekä olennaiset tiedot
jätteen ominaisuuksista ja koostumuksesta;
3. vaarallisesta
jätteestä
asetuksen
mukaisen
liitteen
3
pääasialliset
vaaraominaisuudet;
4. jätteen luovuttaneen kiinteistön haltijan tai muun jätteen haltijan nimi ja
yhteystiedot;
5. jätteen kuljetuksen tai jätteen vastaanoton ja luovutuksen päivämäärät;
6. jätteen vastaanottajan nimi ja yhteystiedot.
Jätelain 121 § ja jätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen (179/2012) 24 § säätävät
toiminnanharjoittajan velvollisuudesta laatia siirtoasiakirja. Jätteen haltijan on laadittava
siirtoasiakirja vaarallisesta jätteestä, sako- ja umpikaivolietteestä, hiekan- ja
rasvanerotuskaivojen lietteestä, rakennus- ja purkujätteestä ja pilaantuneesta maaaineksesta, joka siirretään ja luovutetaan 29 §:ssä tarkoitetulle vastaanottajalle. 36
35

Jätelain 118 §:n 2 momentin 3 kohta viittaa myös vanhan ympäristönsuojelulain (86/2000) 30 a §:n
mukaiseen poikkeukseen eräiden jätteen käsittelytoimintojen luvanvaraisuudesta. Sama säännös on uuden
ympäristönsuojelulain 32 §, jonka mukaan (kohdat 1-3) ympäristölupaa ei tarvita ympäristönsuojelulain
liitteen 1 taulukossa 2 olevaan 13 kohdassa tarkoitettuun jätteen ammattimaiseen tai laitosmaiseen käsittelyyn
mainitun kohdan perusteella silloin, kun kysymyksessä on:
1. maa- ja metsätaloudessa syntyvän ympäristölle ja terveydelle haitattomista luonnonaineksista
koostuvan jätteen käyttö maa- ja metsätaloudessa;
2. haitattomaksi käsitellyn jätevesilietteen, sakokaivolietteen, umpisäiliölietteen tai
kuivakäymäläjätteen taikka haitattoman tuhkan tai kuonan hyödyntäminen ja käyttö
lannoitevalmistelain (539/2006) mukaisesti;
3. maa- ja metsätaloudessa syntyvän ympäristölle ja terveydelle haitattomista luonnonaineksista
koostuvan kasviperäisen jätteen hyödyntäminen energiantuotannossa.
36
Jätelain 29 § jätteen luovuttamisesta määrittää, että jätteen saa luovuttaa vain sille, jolla on:
1. 11 luvun mukaisen jätehuoltorekisteriin hyväksymisen tai merkitsemisen perusteella oikeus ottaa
vastaan kyseistä jätettä; tai
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Siirtoasiakirjassa on oltava valvonnan ja seurannan kannalta tarpeelliset tiedot jätteen
lajista, laadusta, määrästä, alkuperästä, toimituspaikasta ja –päivämäärästä sekä
kuljettajasta.
Jätteen haltijan on huolehdittava siitä, että siirtoasiakirja on mukana jätteen siirron aikana
ja että se annetaan siirron päätyttyä jätteen vastaanottajalle. Vastaanottajan on
vahvistettava jätteen vastaanotto ja vastaanotetun jätteen määrä asiakirjaan tehdyllä
allekirjoituksellaan. Siirtoasiakirja voi olla sähköisesti tallennettuna, jos se varustetaan
sähköisin allekirjoituksin ja on luettavissa kuljetuksen aikana. Jätteen haltijan ja
vastaanottajan on säilytettävä allekirjoittamansa siirtoasiakirja tai sen jäljennös kolmen
vuoden ajan allekirjoituksesta.
Siirtoasiakirjassa on oltava seuraavat tiedot:
1. jätteen tuottajan tai muun jätteen haltijan, kuljettajan ja vastaanottajan nimi ja
yhteystiedot;
2. jätteen siirron ajankohta sekä alkamis- ja päättymispaikka;
3. jäteluettelon mukainen jätteen nimike sekä kuvaus jätelajista;
4. jätteen määrä;
5. jätteen haltijan vahvistus annettujen tietojen oikeellisuudesta;
6. jätteen siirron päätyttyä jätteen vastaanottajan vahvistus jätteen vastaanotosta
mukaan lukien tiedot vastaanotetun jätteen määrästä.
Vaarallisen jätteen siirtoa koskevassa siirtoasiakirjassa on lisäksi oltava seuraavat tiedot:
1. jätteen koostumus, olomuoto ja liitteen 3 mukaiset pääasialliset vaaraominaisuudet;
2. jätteen pakkaus- ja kuljetustapa;
3. jätteen käsittelytapa.

2.3 Maankäyttö- ja rakennuslaki
2.3.1 Yleiset säännökset
Maankäyttö- ja rakennuslaki on rakennusliiketoiminnan keskeisintä lainsäädäntöä.
Rakennuslainsäädännön kokonaisvaltainen uudistaminen toteutettiin 1990-luvun lopulla,
jolloin alueiden käytön suunnitteluun pyrittiin tuomaan avointa ja vuorovaikutteista
toimintatapaa. Rakennustoimintaan liittyneet keskeiset muutokset olivat rakentamisen
laadun, ympäristöasioiden, elinkaariajattelun ja korjausrakentamisen edistäminen.
Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) tuli pääosin voimaan 1.1.2000. 2000-luvulla laki
on kokenut lukuisia päivityksiä ja alkuperäinen tavoite selkiyttää rakentamisen sääntelyä
jättämällä vähäisemmät toimenpiteet asetustasoiseksi sääntelyksi on muuttanut suuntaansa.
Perustuslain edellyttämiä yksityiskohtaisia säännöksiä on palautettu lain tasolle lailla
maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta (958/2012). Maankäyttö- ja rakennuslakia on
uudistettu kahdesti myös ympäristönsuojelulainsäädännön uudistuessa vuosina 2000 sekä
2014.37
2.

ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan tai saman lain mukaisen ympäristönsuojelun
tietojärjestelmään rekisteröinnin perusteella oikeus ottaa vastaan kyseistä jätettä.
Jätteen saa luovuttaa myös vastaanottajalle, jolta ei edellytetä 1 momentissa tarkoitettua hyväksymistä,
merkitsemistä, ympäristölupaa tai rekisteröintiä, jos tällä on riittävä asiantuntemus sekä taloudelliset ja
tekniset valmiudet jätehuollon järjestämiseen.
37
Hallberg P. et al., 2015, s.10-17
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Maankäyttö- ja rakennuslain 1 luvun yleisten säännösten 1, 5 ja 12 §:ssä määritetään
rakentamista ohjaavia tavoitteita.
Lain 1 §:n 1 momentin mukaan lain yleisenä tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja
rakentaminen niin, että siinä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään
ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä.
Lain yleisen tavoitteen alle ei ole tarkennettu, mitä hyvällä elinympäristöllä tarkoitetaan,
mutta lain 5 ja 12 §:t täsmentävät käsitettä alueiden käytön suunnittelun ja rakentamisen
ohjauksen tavoitesäännöksillä. Muualla laissa on määritetty myös kaavoituksen sisällön ja
rakentamisen teknisen toteutuksen tavoitteita, joissa hyvän elinympäristön ominaisuuksiksi
on nostettu muun muassa terveellisyys, turvallisuus, sosiaalinen tasapainoisuus ja
esteettömyys.
Kestävän kehityksen periaate on peräisin vuodelta 1987 YK:n alaisen, ns. Brundtlandin
komission raportista, jossa pohdittiin luonnonvarojen ja maapallon muita resursseja käyttöä
niin, että tulevaisuuden sukupolvet voisivat edelleen tyydyttää omat tarpeensa. Kestävä
kehitys sisällytettiin myös maankäyttö- ja rakennuslakia edeltäneeseen rakennuslakiin
vuonna 1990 tehdyssä lisäyksessä, jonka mukaan alueen kaavoitus tai sen muu
käyttäminen tuli suunnitella luonnonvarojen ja ympäristön kestävää kehitystä tukevalla
tavalla. 38
Maankäyttö- ja rakennuslain yleiseen tavoitteeseen kestävän kehityksen käsitteelle on
tarkennettu ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen näkökulma. Niistä
etenkin kolmella ensimmäisellä voidaan nähdä suoria liittymäkohtia rakentamiseen. Lain
perustelujen (HE 101/1998) mukaisesti ekologisesti kestävä kehitys tarkoittaa biologisen
monimuotoisuuden säilyttämistä, kestävää energian ja luonnonvarojen käyttöä,
ympäristökuormituksen sopeuttamista luonnon sietokykyyn ja kestävää materiaalitaloutta.
Esimerkkinä viimeisestä mainitaan rakennusten osien kierrätettävyys. Ekologisen
kestävyyden keskeisenä tavoitteena on ilmastomuutoksen hidastaminen.
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 55 § selventää edelleen ekologisia näkökohtia
rakentamisessa. Sen mukaan rakennukselle asetettuja vaatimuksia sovellettaessa tulee ottaa
huomioon rakennuksen käytön aikaiset ympäristövaikutukset niin, että rakennus on sen
käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla ekologisilta ominaisuuksiltaan kestävä.
Rakennusta suunniteltaessa tulee tarpeen mukaan selvittää rakennusmateriaalien ja –
tarvikkeiden aiheuttama rakennuksen elinkaaren aikainen ympäristörasitus. Erityistä
huomiota tulee kiinnittää rakennusosien ja teknisten järjestelmien korjattavuuteen ja
vaihdettavuuteen. Asetuksen tavoitteella pyritään löytämään rakentamisratkaisuja, jotka
rakennuksen korjaushetkellä olisivat teknisesti ja taloudellisesti järkevällä tavalla
ratkaistavissa. 39
Alueiden käytöllä ja rakentamisella on pitkäaikaiset, kymmeniin tai jopa satoihin vuosiin
yltävät vaikutukset ekologiseen kestävyyteen. Yhdyskunnan infrastruktuurin ja liikenteen
ratkaisut vaikuttavat keskeisesti luonnonvarojen käyttöön sekä ilmastomuutokseen.
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Rakentamisessa tehtävät materiaalivalinnat sekä materiaalien uusiokäyttömahdollisuudet
liittyvät myös kiinteästi luonnonvarojen sekä energian käyttöön.40
Myös taloudellisesti kestävän kehityksen käsitettä avataan lain perusteluissa (HE
101/1998). Käsitteellä tarkoitetaan sitä, että yhteiskunnan ratkaisut ovat yhtä aikaa sekä
taloudellisesti että ekologiseesti järkeviä ja tehokkaita. Tällöin puhutaan talouden ja
ekologian kaksoishyödystä. Esimerkiksi yhdyskuntarakenteessa taloudellisesti kestävät
ratkaisut ovat yleensä edullisia myös luonnonvarojen kestävän käytön, liikenteen päästöjen
minimoinnin ja muiden ympäristönäkökohtien kannalta.
Sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävä kehitys puolestaan liittyy muun muassa
yhteiskunnallisesti oikeudenmukaisen kehityksen edistämiseen, terveydellisten olojen
edistämiseen, hyvän ja eri väestöryhmien tarpeet tyydyttävän elinympäristön
toteuttamiseen rakentamisessa ja ympäristön hoidossa sekä kulttuuriarvojen vaalimiseen
(HE 101/1998). Toimintatapojen suunnittelussa ja päätöksenteossa tulee olla sellaisia,
jotka mahdollistavat kaikkien osallistumisen elinympäristönsä kehittämiseen. 41
Maankäyttö- ja rakennuslain 1 luvun 1 §:n yleisiä tavoitteita täydentävät 5 §:n alueiden
käytön suunnittelun tavoitteet, joiden mukaisesti alueiden käytön suunnittelun tavoitteena
on vuorovaikutteiseen suunnitteluun ja riittävään vaikutusten arviointiin perustuen edistää:
1. turvallisen, terveellisen, viihtyisän, sosiaalisesti toimivan ja eri väestöryhmien
kuten lasten, vanhusten ja vammaisten, tarpeet tyydyttävän elin- ja
toimintaympäristön luomista;
2. yhdyskuntarakenteen ja alueiden käytön taloudellisuutta;
2 a) riittävän asuntotuotannon edellytyksiä, (29.12.2006/1441)
3. rakennetun ympäristön kauneutta ja kulttuuriarvojen vaalimista;
4. luonnon monimuotoisuuden ja muiden luonnonarvojen ehkäisemistä;
5. ympäristönsuojelua ja ympäristöhaittojen ehkäisemistä;
6. luonnonvarojen säästeliästä käyttöä;
7. yhdyskuntien toimivuutta ja hyvää rakentamista;
8. yhdyskuntarakentamisen taloudellisuutta;
9. elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä;
10. palvelujen saatavuutta; sekä
11. liikenteen tarkoituksenmukaista järjestämistä sekä erityisesti joukkoliikenteen ja
kevyen liikenteen toimintaedellytyksiä.
Rakennettua ympäristöä koskevat kohdat 1-3 ja 7-12 ja kohdat 4-6 luonnon- ja
ympäristönsuojelua. Pääasiassa jokainen kohta kuitenkin painottaa kaavoituksen
merkitystä. Kohdassa 7 mainittu hyvä rakentaminen tarkoittaa nykyisen maankäyttö- ja
rakennuslain puitteissa rakentamisen hyviä ratkaisuja, mitä tarkennetaan lain 12 §:ssä.
Edeltäneessä rakennuslaissa oli vaatimus yhtenäisestä ja hyvästä rakennustavasta, jolla on
tarkoitettu hyvää arkkitehtonista ja teknistä suunnittelua ja toteutusta. 42
Maankäyttö- ja rakennuslain 5 §:ä ja edelleen lain 1 §:ssä määritettyjä yleisiä tavoitteita
täydentävät myös 12 §:n rakentamisen ohjauksen tavoitteet, joilla pyritään edistämään:
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1. hyvän ja käyttäjien tarpeita palvelevan, terveellisen, turvallisen ja viihtyisän sekä
sosiaalisesti toimivan ja esteettisesti tasapainoisen elinympäristön aikaansaamista;
2. rakentamista, joka perustuu elinkaariominaisuuksiltaan kestäviin ja taloudellisiin,
sosiaalisesti ja ekologisesti toimiviin sekä kulttuuriarvoja luoviin ja säilyttäviin
ratkaisuihin; sekä
3. rakennetun ympäristön ja rakennuskannan suunnitelmallista ja jatkuvaa hoitoa ja
kunnossapitoa.
Pykälän ensimmäinen kohta täydentää lain tavoitetta hyvästä elinympäristöstä käyttäjän
näkökulmasta. Käyttäjä ei ole ainoastaan rakennuksen asukas tai toimija, vaan jokainen,
joka kyseisessä ympäristössä oleskelee vakituisesti tai tilapäisesti. Rakentamisessa tulee
tuottaa terveellisiä, turvallisia, viihtyisiä ja sosiaalisesti toimivia sekä esteettisesti
tasapainoisia kokonaisuuksia. Tavoitetta täydentävät keskeisesti asemakaavaa koskevat
säännökset, mutta edelleen myös lain 117 §:n rakentamiselle asetettavat vaatimukset
pääosin teknisine määrityksineen sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 50, 51-53 ja 55
§:t rakennuksen olennaisista teknisistä vaatimuksista, asuinrakennuksesta, työtilasta,
liikkumisesteettömästä rakentamisesta sekä ekologisista näkökohdista rakentamisessa. 43 44
Toinen kohta korostaa elinkaariajattelua rakentamisessa kulttuuriarvojen ohella.
Elinkaariajattelulla ei tavoitella ikuisesti kestävää rakentamisen tuotetta, vaan myös
taloudellisten näkökohtien huomioimista, jolloin saavutetaan ekologisesti järkevin ja
elinympäristöä vähiten kuormittava ratkaisu. 45 Elinkaarinäkökulma tulee esiin myös lain
117 §:n säännöksessä, jonka mukaisesti rakennuksen tulee olla tarkoitustaan vastaava,
korjattavissa, huollettavissa ja muunneltavissa sekä soveltua myös sellaisten henkilöiden
käyttöön, joiden kyky liikkua tai toimia on rajoittunut ja edelleen 117 g §:n
energiatehokkuuden säännöksissä. Myös rakennusjätteestä ja käyttökelpoisten
rakennusosien hyödyntämisestä purkamisessa säädetään erikseen. 46
Pykälän toisen kohdan kulttuuriarvoja huomioivia ratkaisuja rakennustoiminnassa
säädetään tarkemmin 117 §:n vaatimuksella rakennuksen soveltuvuudesta rakennettuun
ympäristöön ja maisemaan sekä 118 §:n vaatimuksella, että rakentamisessa huolehditaan,
ettei historiallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokkaita rakennuksia tai kaupunkikuvaa
turmella.
Pykälän kolmannen kohta painottaa rakennetun ympäristön ja rakennuskannan
huolehtimista ja ylläpitoa. Kestävän kehityksen mukaisesti käyttökelpoisen materiaalin
tuhlaamista tulee välttää. Tätä tavoitetta voi edesauttaa jo rakennuksen
suunnitteluvaiheessa, jolloin tulee kiinnittää huomiota rakennusosien kulumiseen,
huollettavuuteen ja vaihdettavuuteen. 47
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2.3.2 Rakentamisen yleiset edellytykset
Maankäyttö- ja rakennuslain 17 luku sisältää keskeiset rakennuspaikkaa, rakentamista ja
rakennustyön suorittamista koskevat säännökset. Lainsäädäntöä päivitettiin merkittävästi
21.12.2012 voimaan tulleilla 117 §:n säännöksillä rakenteiden lujuudesta ja vakaudesta,
paloturvallisuudesta,
terveellisyydestä,
käyttöturvallisuudesta,
esteettömyydestä,
meluntorjunnasta, energiatehokkuudesta ja rakennuksen lämmitysjärjestelmän arvioinnista.
Rakennuspaikan sopivuusharkinta tapahtuu asemakaava-alueella kaavoituksen yhteydessä.
MRL:n 116 §:n säännökset rakennuspaikkaa koskevista vaatimuksista koskevat erityisesti
asemakaava-alueen ulkopuolisia rakennuspaikkoja, joiden tulee olla tarkoitukseen
soveltuvia, rakentamiseen kelvollisia ja riittävän suuria, kuitenkin vähintään 2000
neliömetriä. Rakennuspaikan soveliaisuutta ja kelvollisuutta harkittaessa on muun muassa
otettava huomioon, ettei rakennuspaikalla ole tulvan, sortuman tai vyörymän vaaraa.
Lisäksi rakennukset on voitava sijoittaa riittävälle etäisyydelle kiinteistön rajoista, yleisistä
teistä ja naapurin maasta.
Vaikka rakennuspaikkaa koskevat vaatimukset onkin kirjoitettu velvoittavan oikeusnormin
muotoon, kyseessä on kuitenkin varsin joustava normi. Rakennuspaikan koon ja
etäisyyksien suhteen harkinta on toki varsin yksiselitteistä, mutta rakennuksen yleisen
sopivuuden kohdalla on säännöksen soveltajalla melko paljon harkintavaltaa. 48
Rakennuspaikan sopivuusharkinta tapahtuu asemakaava-alueella kaavoituksen yhteydessä.
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen kaavaselostusta koskevassa 25 §:ssä säädetään
harkinnan edellyttämistä erilaisista vaikutus- ja muista selvityksistä. Tällaisista
selvityksistä ja niiden merkityksestä on toiminut esimerkkinä muun muassa Helsingin
Myllypuroon entisen kaatopaikka-alueen päälle kaavoitettu asuntoalue ja sille
rakennettujen asuinkerrostalojen purkaminen. 49
Kaavoitusvaiheessa toteutettu rakennuspaikan sopivuusharkinta johtaa toisaalta siihen,
ettei lupaviranomaisella ole normaalitilanteessa syytä kyseenalaistaa rakennushankkeen
toteuttamismahdollisuuksia rakennuspaikan osalta, kun hanke perustuu voimassaolevaan
kaavaan. Maankäyttö- ja rakennusasetus toisaalta painottaa 49 §:n 2 momentissa, että
rakennuslupahakemukseen tulee liittää selvitys rakennuspaikan perustamis- ja
pohjaolosuhteista ja tarvittaessa terveellisyydestä ja korkeusasemasta sekä näiden
vaatimasta perustamistavasta ja mahdollisista muista toimenpiteistä. Momentin tarkoitus
on huomioida suunnitteluprosessissa rakennuspaikan mahdollinen tulva-, sortuma- ja
vyörymävaara sekä maaperän mahdolliset epäpuhtaudet, jotka osittain tulevat
tarkistelluiksi jo kaavoituksessa. Rakennuslupavaiheessa asioita tulee selvittää tarkemmin
radonin, saastuneen maaperän tai pohjavesien pilaantumisesta tai alentumisesta seuraavien
haittojen ehkäisemiseksi. 50
Epäonnistunut rakennuspaikan valinta saattaa johtaa myös korvausvelvollisuuteen.
Ympäristövahinkolaki on ympäristövahinkojen korvaamisen yleislaki niissä tapauksissa,
kun vahinkojen korvaamisesta ei säädetä muussa laissa. 51
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MRL:n 117 § mukaisesti rakennuksen tulee soveltua rakennettuun ympäristöön ja
maisemaan sekä täyttää kauneuden ja sopusuhtaisuuden vaatimukset. Tällainen vaatimus
on toisaalta erittäin keskeinen ja tärkeä ympäristöllisestä eli asukkaiden ja naapureiden
näkökulmasta, mutta pakostakin hyvin joustava. Velvoittavasti kirjoitetusta muodostaan
huolimatta kysymys on oikeammin tavoitteellisista säännöksistä, joilla tavoitellaan
ympäristöllisesti ja esteettisesti onnistuneita ratkaisuja.52
Kauneuden ja sopusuhtaisuuden lisäksi rakennus on suunniteltava ja rakennettava ja sen
muutos- ja korjaustyöt tehtävä sekä rakennuksen käyttötarkoituksen muutos toteutettava
siten, että rakennus täyttää siihen yleisesti ennakoitavissa oleva kuormitus ja rakennuksen
käyttötarkoitus huomioon ottaen olennaiset tekniset vaatimukset. Kyseiset tekniset
vaatimukset tuotiin 2012 lakipäivityksessä (21.12.2012/598) maankäyttö- ja
rakennusasetuksen 50 §:stä maankäyttö- ja rakennuslain 117 a – 117 i pykäliin
huomattavasti päivitettyinä ja täydennettyinä. Tässä diplomityössä tarkastellaan 117 a –
117 i §:stä ympäristöön ja ympäristötekijöihin liittyviä säännöksiä.
Lain 117 c §:ssä säädetään rakennuksen terveellisyydestä. Pykälän 1 momentin mukaan
rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus käyttötarkoituksensa ja
ympäristöstä aiheutuvien olosuhteittensa edellyttämällä tavalla suunnitellaan ja
rakennetaan siten, että se on terveellinen ja turvallinen rakennuksen sisäilma, kosteus-,
lämpö- ja valaistusolosuhteet sekä vesihuolto huomioon ottaen. Rakennuksesta ei saa
aiheutua terveyden vaarantumista sisäilman epäpuhtauksien, säteilyn, veden tai maapohjan
pilaantumisen, savun, jäteveden tai jätteen puutteellisen käsittelyn taikka rakennuksen
osien ja rakenteiden kosteuden vuoksi. Lain perusteluissa (HE 81/2012) painotetaan
rakennuksen sisäilmaston merkitystä rakennuksessa oleskelevien henkilöiden terveyteen ja
viihtyvyyteen. Perusteluissa täydennetään lain kirjausta terveyden vaarantumisesta
toteamalla, ettei rakennusta kuitenkaan pidetä virheellisenä, jos hiukkaset ja mikrobit
tulevat rakennukseen normaaliin sisä- ja ulkoilman vaihtumisen myötä tai rakentamisesta
annettujen säännösten ja hyvän rakennustavan mukaisesti toteutusta rakennuksesta
aiheutuu terveyshaittaa erityisen herkistyneille henkilöille.
Perusteluissa korostetaan myös rakennuksen korjaus- ja muutostyön erityisiä vaikutuksia
rakennusten käytön terveellisyyteen huomioiden, että pienetkin muutokset rakenteissa,
ilmanvaihdossa tai lämmityksessä voivat vaikuttaa kosteuden tiivistymiseen ja
kosteusvaurioiden syntymiseen rakennuksissa.
Pykälän 2 momentin mukaan rakentamisessa on käytettävä tuotteita, joista ei niiden
suunnitellun käyttöiän aikana aiheudu sisäilmaan, talousveteen eikä ympäristöön sellaisia
päästöjä, joita ei voida pitää hyväksyttävinä. Rakennuksen järjestelmien ja laitteistojen on
sovelluttava tarkoitukseensa ja ylläpidettävä terveellisiä olosuhteita.
Pykälän 3 momentissa säädetään ympäristöministeriön asetuksenantovaltuudesta.
Ympäristöministeriön asetuksella voidaan antaa uuden rakennuksen rakentamista,
rakennuksen korjaus- ja muutostyötä sekä rakennuksen käyttötarkoituksen muutosta varten
tarvittavia tarkempia säännöksiä rakennukselta edellytettävistä terveellisyyteen liittyvistä
fysikaalisista, kemiallisista ja mikrobiologisista olosuhteista, taloteknisistä järjestelmistä ja
laitteistoista sekä rakennustuotteista. 117 c §:n nojalla on annettu ympäristöministeriön
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asetus pohjarakenteista (465/2014) sisältäen eräitä terveellisyyttä koskevia yleisiä
vaatimuksia.
Lain 117 f §:ssä säädetään rakennuksen meluntorjunnasta ja ääniolosuhteista.
Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus ja sen oleskelu- ja pihaalueet niiden käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla suunnitellaan ja rakennetaan siten,
että rakennuksen sekä rakennuspaikan piha- ja oleskelualueiden melualtistus ja
ääniolosuhteet eivät vaaranna terveyttä, lepoa tai työntekoa. Lain perusteluissa (HE
81/2012) mainitaan meluntorjunnan ja ääniolosuhteiden hallinnan keinoina
rakennusteknisiä keinoja kuten rakenteiden äänieristävyys, taloteknisten laitteiden
äänitasot ja huoneakustiikka.
Lain 117 g § ja 117 h § käsittelevät rakennuksen energiatehokkuutta ja
lämmitysjärjestelmän arviointia. Ensin mainitun pykälän 1 momentin mukaan
rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus sen käyttötarkoituksen
edellyttämällä tavalla suunnitellaan ja rakennetaan energiatehokkaaksi siten, että energiaa
ja luonnonvaroja kuluu säästeliäästi. Energiatehokkuuden vähimmäisvaatimusten
täyttyminen on osoitettava energiankäyttöön, energiahäviöön ja energiamuotoon
perustuvilla laskelmilla. Rakennuksessa käytettävän energiamuodon kertoimia
määritettäessä arvioidaan jalostamattoman luonnonenergian kulutusta, uusiutuvan energian
käytön edistämistä sekä lämmitystapaa energiantuotannon yleisen tehokkuuden kannalta.
Rakennuksessa käytettävien tuotteiden ja taloteknisten järjestelmien sekä niiden säätö- ja
mittausjärjestelmien on oltava sellaisia, että energiankulutus ja tehontarve rakennusta ja
sen järjestelmiä käyttötarkoituksensa mukaisesti käytettäessä jää vähäiseksi ja että
energiankulutusta voidaan seurata.
Ilmastonmuutoksen hillitseminen on johtanut rakennusten energiatehokkuuden
vaatimusten kiristymiseen rakennuskannan suuren energiasäästöpotentiaalin johdosta.
Rakennuskannan uusiutuminen on hidasta, joten säännös ohjaa olemassa olevan
rakennuskannan energiatehokkuuden parantamiseen muun korjaustyön tai rakennuksen
käyttötarkoituksen muutoksen yhteydessä.53
Lain 117 g §:n 2 momentin mukaan energiatehokkuutta on parannettava maankäyttö- ja
rakennuslain mukaan rakennus- tai toimenpideluvanvaraisen korjaus- ja muutostyön tai
rakennuksen käyttötarkoituksen muutoksen yhteydessä, jos se on teknisesti,
toiminnallisesti ja taloudellisesti toteutettavissa. Tämä velvollisuus ei koske 2010/31/EU 4
artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja rakennusluokkia eikä rakennuksia, joiden käyttö
tarkoitukseensa vaikeutuisi kohtuuttomasti, jos energiatehokkuutta olisi parannettava.
Tällaisia rakennuksia, joiden käyttö tarkoituksensa mukaisesti vaikeutuisi kohtuuttomasti
energiatehokkuutta parannettaessa ovat:
1. rakennukset, joita suojellaan virallisesti osana määrättyä ympäristöä tai niiden
erityisen arkkitehtonisten tai historiallisten ansioiden vuoksi siltä osin kuin niiden
luonne tai ulkonäkö muuttuisi tiettyjen energiatehokkuutta koskevien
vähimmäisvaatimusten vuoksi tavalla, jota ei voida hyväksyä;
2. rakennukset, joita käytetään hartauden harjoittamiseen ja uskonnolliseen
toimintaan;
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3. väliaikaiset rakennukset, joiden käyttöaika on enintään kaksi vuotta,
teollisuuslaitokset, korjaamot ja muut kuin asuinkäyttöön tarkoitetut
maatilarakennukset, joissa energian tarve on alhainen, sekä muut kuin
asuinkäyttöön tarkoitetut maatilarakennukset, joita käytetään alalla, jota koskee
kansallinen alakohtainen energiatehokkuussopimus;
4. asuinrakennukset, joita käytetään tai jotka on tarkoitettu käytettäväksi joko
vähemmän kuin neljän kuukauden ajan vuodessa tai vaihtoehtoisesti rajoitetun ajan
vuodessa ja joiden arvioitu energiankulutus on vähemmän kuin 25 prosenttia
ympärivuotisen käytön kulutuksesta;
5. yksittäiset rakennukset, joiden hyötypinta-ala on yhteensä alle 50 m2. 54
Lain 117 h § koskee rakennuksen lämmitysjärjestelmää. Rakennushankkeeseen ryhtyvän
on arvioitava lämmitysjärjestelmää koskeva tekninen, ympäristöön liittyvä ja taloudellinen
toteutettavuus, jos uuden tai uusittavan rakennuksen lämmitysjärjestelmäksi ei valita
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käyttöön perustuvaa hajautettua
energianhuoltojärjestelmää taikka lämpöpumppua, vaikka sellainen on saatavilla ja
kustannustehokkaasti toteutettavissa. Arviointi on liitettävä rakennusta koskeviin
suunnitelmiin.
Pykälä
toimeenpanee
rakennusten
energiatehokkuusdirektiivin
lämmitysjärjestelmien arviointivelvoitteen osalta. Uudesta tai uusittavasta rakennuksesta
on toimitettava selvitys, jos siihen ei toteuteta direktiivissä määritettyä erittäin tehokasta
lämmitysjärjestelmää. Sellaisiksi on määritetty uusiutuvista lähteistä peräisin olevat
energian käyttöön perustuvat hajautetut energianhuoltojärjestelmät, etenkin niiden
perustuessa kokonaan tai osittain uusiutuvista lähteistä peräisin olevaan energiaan, sekä
lämpöpumput.55 56
MRL 117 a § – 117 i §:ssä mainittujen säännösten lisäksi voidaan ympäristöministeriön tai
valtioneuvoston asetuksella antaa uuden rakennuksen rakentamista, rakennuksen korjausja muutostyötä sekä rakennuksen käyttötarkoituksen muutosta varten tarvittavia tarkempia
säännöksiä maankäyttö- ja rakennuslain mainittuihin rakennushankkeeseen ryhtyvän
velvollisuuksiin.

2.3.3 Lupamenettely ja lupaharkinta
Maankäyttö- ja rakennuslain 19 luku käsittelee rakennus-, toimenpide- ja
maisematyölupien
menettely-,
harkinta-,
edellytys-,
määräys-,
päätösja
voimassaoloasioita. Tämän diplomityön aiheen rajauksen puitteissa luvun sisällöstä
huomioidaan 132 § ympäristövaikutusten arvioinnista. Sen mukaisesti maankäyttö- ja
rakennuslaissa säädettyyn lupahakemukseen tai ilmoitukseen tulee liittää rakentamisesta
taikka muusta maankäyttö- ja rakennuslain mukaan luvanvaraisesta tai
viranomaishyväksyntää
vaativasta
toimenpiteestä
ympäristövaikutusten
arviointimenettelystä annetun lain (468/1994) mukainen arviointiselostus, jos sellainen
kyseisen hankkeen osalta vaaditaan.
Ympäristövaikutusten arviointimenettely sisältää arviointiohjelman laatimisen, kuulutuksin
tapahtuvan osallisten kuulemisen, yhteysviranomaisen lausunnon hankkimisen
54
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arviointiohjelmasta, arviointiselostuksen laatimisen ja yhteysviranomaisen loppulausunnon
hankkimisen. 57 YVA-käsittelyä edellyttävissä hankkeissa arviointiselostus ja siitä annettu
yhteysviranomaisomaisen lausunto ovat osa lupaviranomaisen päätöksen perusteista.
Mikäli arviointiselostukseen sisältää erityislakien edellyttämiä tietoja, ei näitä selvityksiä
vaadita uudelleen.
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä ja siitä annettua lakia käsitellään laajemmin
tämän diplomityön luvussa 2.4.

2.3.4 Rakennustyön suoritus
Maankäyttö- ja rakennuslain 20 luku sisältää säännökset rakennustyön suorituksesta ja
viranomaisvalvonnasta. Ympäristöön liittyviä säännöksiä on naapurin alueen käyttämisestä
(149 a §), rakennustuotteen ominaisuuksista (152 §) ja rakennuksen purkamisesta (154 §).
Luvun säännökset muuttuivat merkittävästi yksityiskohtaisemmiksi maankäyttö- ja
rakennuslain muutoksella 41/2014, joka tuli voimaan 1.9.2014.
Naapurin alueen käyttämistä koskevan 149 § a mukaisesti rakennusvalvontaviranomainen
voi hakemuksesta antaa naapuria kuultuaan luvan naapurin alueen käyttämiseen hakijalle
välttämättömän rakennustyön tai muun toimenpiteen tekemiseksi, jollei tästä aiheudu
naapurille muuta kuin tilapäistä ja vähäistä haittaa tai häiriötä. Hakijan on toimenpiteen
jälkeen kunnostettava naapurin alue ja saatettava se käyttöä edeltäneeseen tilaan. Säännös
ei juuri ole muuttunut vuonna 2004 tehdystä lainmuutoksesta, jolloin lainperusteluissa (HE
164/2003) todettiin erityisesti tiiviisti rakennetuilla asemakaava-alueilla tontin tai
rakennuspaikan rajan läheisyyteen rakennettaessa naapurin maalla liikkumisen ja muun
tilapäisen käytön olevan usein väistämätöntä. Säännöksellä pyritään estämään rakennus- tai
korjaustyön tarpeetonta vaikeutumista tilanteessa, jossa naapuri kieltää työn suorittamisen
alueellaan, ja edistämään sopimukseen pääsyä asiassa. Mikäli sopimusta ei saada aikaan,
voi rakennusvalvontaviranomainen antaa tietyin ehdoin luvan naapurin alueen käyttöön.
Toimenpiteen jälkeen alue tulee saattaa käyttöä edeltäneeseen tilaan. Naapurille
mahdollisesti
aiheutuneiden
vahinkojen
korvaaminen
kuuluu
yleisen
vahingonkorvauslainsäädännön pariin. 58 59
Kestävän kehityksen periaate ja elinkaariajattelu korostuvat edelleen 152 §:ssä
rakennustuotteen ominaisuuksista sekä 154 §:ssä rakennuksen purkamisen järjestämisestä.
Ensin mainitun mukaan rakennustuotteen, joka on tarkoitettu käytettäväksi pysyvänä osana
rakennuskohteessa, tulee olla turvallinen ja terveellinen sekä ominaisuuksiltaan sellainen,
että rakennuskohde asianmukaisesti suunniteltuna ja rakennettuna täyttää maankäyttö- ja
rakennuslaissa säädetyt tekniset vaatimukset tavanomaisella kunnossapidolla taloudellisesti
perustellun käyttöiän ajan. Säännös tukee maankäyttö- ja rakennuslain 1 §:n yleisiä
tavoitteita sekä 12 §:ä rakentamisen ohjauksen tavoitteista. Säännöksen kirjaus olennaisista
teknisistä vaatimuksista viittaa lain 117 a – 117 g §:iin. 60
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MRL 154 §:ssä säädetään, että rakennuksen tai sen osan purkaminen tulee järjestää niin,
että luodaan edellytykset käyttökelpoisten rakennusosien hyväksikäyttämiselle ja
huolehditaan syntyvän rakennusjätteen käsittelystä. Pykälä jatkaa 12 §:n ja 117 §:n
elinkaariajattelua, joka kannustaa niin ympäristöllisin, kansantaloudellisin kuin
rakennushistoriallisin syin rakennusosien kierrätykseen ja mahdollisimman pitkäaikaiseen
käyttöön.61

2.4 Laki ympäristövahinkojen arviointimenettelystä
2.4.1 Lain tavoite ja määritelmät ja soveltamisala
Uudistettu laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 2017/252 tuli voimaan
16.5.2017. Se kumosi alkuperäisen vuonna 1994 annetun lain. Uuden lain myötä saatettiin
täytäntöön 2014 annetun YVA-direktiivin muutokset sekä kansallisia muutostarpeita kuten
YVA-menettelyn yhteensovittamisen hankekaavoituksen kanssa. Lain tavoitteet,
määritelmät ja soveltamisala säilyivät kuitenkin suurelta osalta ennallaan.
Lain yleinen tavoite on 1 §:n mukaisesti edistää ympäristövaikutusten arviointia ja
arvioinnin yhtenäistä huomioon ottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa sekä samalla
lisätä kaikkien tiedon saantia ja osallistumismahdollisuuksia.
Lain 2 § määrittää ympäristövaikutuksen käsitettä varsin laaja-alaisesti. Ympäristövaikutus
on hankkeen tai toiminnan aiheuttamia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia Suomessa ja sen
alueen ulkopuolella:
a) väestöön sekä ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen;
b) maahan, maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen sekä eliöihin, ja
luonnon monimuotoisuuteen, erityisesti niihin lajeihin ja luontotyyppeihin, jotka on
suojeltu luontotyyppien ja luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta
annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY ja luonnonvaraisten lintujen suojelusta
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/147/EY nojalla;
c) yhdyskuntarakenteeseen, aineelliseen omaisuuteen, maisemaan, kaupunkikuvaan ja
kulttuuriperintöön;
d) luonnonvarojen hyödyntämiseen; sekä
e) a-d alakohdassa mainittujen tekijöiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin.
Lain 3 §:n 1 momentin mukaisesti ympäristövaikutusten arviointimenettelyä sovelletaan
hankkeisiin ja niiden muutoksiin, joilla todennäköisesti on merkittäviä
ympäristövaikutuksia. Lain liitteenä 1 on luettelo arviointimenettelyä vaativista hankkeista,
joita ovat:
1. eläinten pito;
2. luonnonvarojen otto ja käsittely;
3. vesistön rakentaminen ja säännöstely;
4. metalliteollisuus;
5. metsäteollisuus;
6. kemianteollisuus;
7. energian tuotanto;
8. energian ja aineiden siirto sekä varastointi;
61
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9. liikenne;
10. vesihuolto;
11. jätehuolto;
12. 1-11 kohdassa tarkoitettuja hankkeita kooltaan vastaavat hankkeiden muutokset. 62
Lisäksi lain 3 §:n 2 momentissa säädetään, että arviointimenettelyä sovelletaan lisäksi
yksittäistapauksessa sellaiseen hankkeeseen tai jo toteutetun hankkeen muuhunkin kuin 1
momentissa tarkoitettuun muutokseen, joka todennäköisesti aiheuttaa laadultaan ja
laajuudeltaan, myös eri hankkeiden yhteisvaikutukset huomioon ottaen, 1 momentissa
tarkoitettujen hankkeiden vaikutuksiin rinnastettavia merkittäviä ympäristövaikutuksia.
YVAL 3 §:n 3 momentin mukaan päätettäessä arviointimenettelyn soveltamisesta
yksittäistapauksissa on sen lisäksi, mitä 2 momentissa säädetään, otettava huomioon
hankkeen ominaisuudet ja sijainti sekä vaikutusten luonne. 63 Tällaisia ominaisuuksia ovat
esimerkiksi hankkeen koko, luonnonvarojen käyttö, jätteiden muodostuminen,
pilaantuminen ja muut haitat sekä onnettomuusriskit. Merkittävyysharkinnassa
tarkasteltavia vaikutusalueita ovat hankkeen vaikutuksen kohteena oleva väestömäärä,
vaikutusten monitahoisuus ja todennäköisyys sekä vaikutuksen kesto, toistumistiheys ja
palautuvuus. Sijainnin kannalta merkityksellistä on nykyinen ja hyväksyttyjen kaavojen
mukainen maankäyttö, alueen luonnonvarojen suhteellinen runsaus, saatavuus, laatu ja
uusiutumiskyky sekä luonnonympäristön sietokyky. Päätöksen lain harkinnanvaraisesta
soveltamisesta tekee lain 11 §:n mukaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

2.4.2 Arviointimenettely ja sen merkitys
Ympäristövaikutusten arviointi (YVA) on menettely ympäristöön merkittävästi
vaikuttavien hankkeiden, suunnitelmien tai ohjelmien ympäristövaikutusten selvittämiseen.
Kyseessä ei ole päätöksentekomenettely, vaan osa suunnittelu- ja päätöksentekoprosessia,
jossa kuullaan viranomaisia, kansalaisia, heidän yhteenliittymiään, ryhmiä, yhteisöjä ja
säätiöitä päätöksenteolle tarvittavan tiedon tuottamiseksi. 64 65
Arviointimenettely on luonteeltaan integroiva, ennaltaehkäisevä ja vuorovaikutteinen. Sen
tavoitteena on selvittää ja arvioida kokonaisvaltaisesti hankkeen, ohjelman tai
suunnitelman todennäköiset ympäristövaikutukset, mikä käy ilmi jo lain 2 §:n kattavasta
ympäristövaikutus-käsitteen
määrittelystä
sisältäen
sosiaalisen,
terveydellisen,
viihtyvyyden, elinolojen, kulttuuriperinnön, yhdyskuntarakenteen ja luonnonvarojen
ulottuvuuden. Lailla pyritään myös estämään tai vähintään rajoittamaan haitallisten
ympäristövaikutusten syntyä ennakkoon, koska arviointimenettely tulee toteuttaa
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa hankkeen suunnitteluprosessia. Menettelyn tulosten
tulee olla päätöksentekijän tiedossa ennen ratkaisun tekemistä, tai mikäli erillistä päätöstä
ei poikkeuksellisesti vaadita, arvioinnin tulee tuolloinkin olla suoritettu ennen ympäristölle
merkittävien toimenpiteiden aloittamista. Menettelyn vuorovaikutteisuutta korostaa
62
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edellytys hanketta valmistelevan toimijan, viranomaisten sekä yksilöiden ja yhteisöjen
yhteistoimintaan, minkä seurauksena ympäristöä koskevan tiedon julkisuus lisääntyy. 66
Varsinaista ympäristövaikutusten arvioinnin menettelyprosessia ei tässä diplomityössä
avata yksityiskohtaisemmin. Kootusti menettely sisältää lain 14 §:n mukaisesti:
1. arviointiohjelman ja -selostuksen laatimisen;
2. arviointiohjelmasta ja arviointiselostuksesta tiedottamisen ja kuulemisen mukaan
lukien kansainvälinen kuuleminen;
3. yhteysviranomaisen tarkastelun arviointiohjelmassa ja arviointiselostuksessa
esitetyistä tiedoista ja kuulemisen yhteydessä annetuista mielipiteistä ja
lausunnoista mukaan lukien kansainvälinen kuuleminen;
4. yhteysviranomaisen lausunnon arviointiohjelmasta;
5. yhteysviranomaisen
perustellun
päätelmän
hankkeen
merkittävistä
ympäristövaikutuksista; ja
6. arviointiselostuksen, siitä annettujen mielipiteiden ja lausuntojen, mukaan lukien
kansainvälistä kuulemista koskevat asiakirjat, sekä perustellun päätelmän
huomioonottamisen lupamenettelyssä sekä perustellun päätelmän sisältymisen
lupaan.
Perustellun päätelmän käsite lisättiin uudistettuun lakiin. 2 §:ssä perustelluksi päätelmäksi
on määritelty yhteysviranomaisen hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista tekemä
perusteltu johtopäätös, joka on tehty arviointiselostuksen, siitä annettujen mielipiteiden ja
lausuntojen, kansainvälisen kuulemisen tulosten sekä yhteysviranomaisen oman
tarkastelun pohjalta.
Lain 25-26 §:n mukaan lupahakemukseen on liitettävä ympäristövaikutusten
arviointiselostus ja perusteltu päätelmä. Viranomainen ei saa myöntää lupaa hankkeen
toteuttamiseen ennen kuin se on saanut käyttöönsä arviointiselostuksen ja perustellun
päätelmän. Lisäksi lupapäätöksestä on käytävä ilmi, miten arviointiselostus ja perusteltu
päätelmä on otettu huomioon.
Vaikka säännöksen sanamuoto on ehdoton, on rakennuslupahakemuksen hylkääminen
kyseenalaista ainakin asemakaava-alueilla sillä perusteella, ettei siihen ole liitetty
arviointiselostusta ja perusteltua päätelmää. Ympäristövaikutukset on yleensä selvitetty jo
kaavaa laadittaessa ainakin rakennuskortteliin rakennettavaksi tarkoitetun toiminnan
osalta.67
Toisaalta oikeuskäytännössä (KHO 18.2.2000 T 313 ja KHO 18.2.2000 T 312) on todettu,
että rakennuslautakunnan olisi tullut hankkia yhteysviranomaisen lausunto ennen
rakennusluvan myöntämistä vähittäiskaupan suuryksikölle. Ratkaisussa hanke, jossa
supermarketin ja raskastavaravaraston yhdistelmä laajennetaan hypermarketiksi, on
katsottu lain 3 § 2 momentin (silloisen lain 4 § 2 momentin) kaltaiseksi
yksittäistapaukseksi. Ratkaisu korostaa harkinnanvaraisen soveltamisen suurta
todennäköisyyttä juuri kyseisen hankkeen kohdalla, joten siitä ei voida tehdä yleistä
periaatetta.68
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KHO:n ratkaisun jälkeen maankäyttö- ja rakennuslain 71 §:ään on lisätty vähittäiskauppaa
koskevia säännöksiä. Rakennuslupa vähittäiskaupan suuryksikölle voidaan myöntää vain,
jos alue on varattu maakunta- tai yleiskaavassa keskustatoiminnoille tai alueelle, joka on
asemakaavassa erityisesti osoitettu tätä tarkoitusta varten. Siten tällaisen hankkeen
ympäristövaikutukset tulee olla arvioituna jo kaavoitusvaiheessa, eikä vähittäiskaupan
suuryksikölle osoitetulle rakennuspaikalle voitane edellyttää arviointimenettelyn
suorittamista uudelleen. Näin KHO:n ratkaisun voidaan nähdä menettäneen merkitystään,
vaikka maankäyttö- ja rakennuslaissa tai –asetuksessa ei edelleenkään velvoiteta
rakennuslupaviranomaista
hankkimaan
yhteysviranomaisen
lausuntoa
69
ympäristövaikutusten arviointimenettelyn mahdollisesta tarpeesta.

2.5 Ympäristöoikeudelle keskeiset periaatteet
2.5.1 Kestävän kehityksen periaate
Kestävästä kehityksestä on tullut koko oikeusjärjestystä ohjaaja tavoitearvo, johon tulee
pyrkiä niin ympäristösäädännön keinoilla kuin kaikessa yhteiskunnan toiminnassa ja
päätöksenteossa. Neljään elementtiin (ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja
kulttuurinen) jakautuva kestävän kehityksen periaate nousi esille ensimmäisen kerran 1987
Brundtlandin komission raportissa, jossa aiemmin ristiriidassa olleiden taloudellisen
kasvun sekä ympäristö- ja kehitysongelmien välille esitettiin tasapainotilaa kasvun suuntaa
uudistamalla. Periaate ei ole ympäristö- tai luontokeskeinen, vaan ihmiskeskeinen pyrkien
varmistamaan tulevien sukupolvien perusoikeuden perustarpeidensa tyydyttämiseen
ekosysteemin kantokyvyn rajoissa. Kestävää kehitystä voi edistää muun muassa
elinkaariajattelulla, ympäristövaikutusten arvioinnilla ja parhaan käyttökelpoisen tekniikan
käyttämisellä. 70 71
Kestävän kehityksen periaatetta on sisällytetty myös Suomen lainsäädäntöön.
Ympäristönsuojelulain eräänä tavoitteena on torjua ilmastonmuutosta sekä tukea muuten
kestävää kehitystä ja jätelain yhtenä tarkoituksena on edistää luonnonvarojen kestävää
käyttöä. Maankäyttö- ja rakennuslaissa on tavoitteena järjestää alueiden käyttö ja
rakentaminen niin, että sillä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja
kulttuurisesti kestävää kehitystä ja maa-aineslain tavoitteena on ainesten otto ympäristön
kestävää kehitystä tukevalla tavalla.

2.5.2 Aiheuttamisperiaate
Aiheuttamisperiaate on saavuttanut hyväksynnän kansainvälisen ympäristöpolitiikan ja –
lainsäädännön perustana. Lainsäädäntöä tulisi muokata aiheuttamisperiaatteen mukaiseksi,
mutta periaate ei silti tule suoraan sovellettavaksi laintulkinnassa. Ympäristön
pilaantumisen vaaraa aiheuttavan toiminnan harjoittaja vastaa vaikutuksien
ennaltaehkäisystä ja ympäristöhaittojen poistamisesta tai rajoittamisesta mahdollisimman
vähäisiksi. Toiminnanharjoittajan tulee siis maksaa toiminnastaan johtuvan
pilaantumisriskin ehkäisy- ja torjuntakustannukset, ennallistamiskustannukset sekä
69

Hallberg et al., 2015, s. 850-851
Ekroos A. et al., 2012, s. 21-22
71
Hollo E., 2009, s. 21-25
70

27

mahdolliset
pilaantumisesta
seuranneet
vahingonkorvaukset.
ympäristönsuojelulakiin aiheuttamisperiaatetta ei nimenomaisesti ole kirjattu. 72 73

Uuteen

2.5.3 Varautumisperiaate
Varautumisperiaatteen mukaisesti toiminnanharjoittajan on varauduttava ennalta niihinkin
ympäristölle haitallisiin riskeihin, joiden syntymisestä ei ole varmuutta. Yleisluontoisen
periaate on kaksiosainen. Toiminnanharjoittajan tulee sekä huolehtia etukäteen kaikkein
mahdollisesti toteutuvien haittavaikutusten eli riskien torjunnasta että käyttää
toiminnassaan parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Jos toiminnanharjoittaja ei luotettavasti
pysty todentamaan, ettei riskiä ole, tai että riski on riittävästi hallittu, hänen tulee varautua
sen toteutumiseen.74
Myös ympäristölliset lupajärjestelmät ovat osa varautumisperiaatetta. Lainsäädännön
mukaisesti hankkeen ympäristövaikutukset on esitettävä etukäteen lupahakemuksessa.
Lupajärjestelmillä pystytään näin ehkäisemään ennalta ympäristölle haitallista toimintaa.
On luvanhakijan vastuulla osoittaa kiellettyjen seurausten riskien hallinta riittävällä tasolla.
Mikäli hän ei siihen pysty, ei lupaa tule myöntää. Toisaalta lupahakemusten ja –ratkaisujen
käsittelemät asiat ovat usein luonteeltaan pitkäkestoisia, joten niiden riskienarviointi on
hankalaa.75

2.5.4 Ennaltaehkäisyn periaate sekä parhaan käyttökelpoisen
tekniikan ja parhaan ympäristökäytännön periaatteet
EU:n ympäristöpolitiikan yksi merkittävä ympäristönsuojeluperiaate on ennaltaehkäisyn
periaate ja se on kirjattu myös Suomen lainsäädäntöön76. Ympäristönsuojelulain yleisten
periaatteiden mukaisesti ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavassa toiminnassa on
periaatteena, että haitalliset ympäristövaikutukset ehkäistään ennakolta tai, milloin
haitallisten vaikutusten syntymistä ei voida kokonaan ehkäistä, rajoitetaan ne
mahdollisimman vähäisiksi.
Ennaltaehkäisyn periaatteen mukaista toimintaa ovat erilaiset ennakkovalvonnalliset
järjestelmät kuten ympäristölliset lupajärjestelmät sekä päästöjen rajoittamisen velvollisuus
ympäristön pilaantumisvaaraa aiheuttavassa toiminnassa. Päästöjen määrän kasvaminen ja
niiden leviäminen on johtanut siihen, että päästöjen rajoittamista tulee toteuttaa
pilaantumisseurauksista huolimatta.77
Parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT, Best Available Technology) ja parhaan
ympäristökäytännön (BEP, Best Environmental Practice) periaatteet täydentävät
ennaltaehkäisyn periaatetta. Ensin mainitun periaatteen mukaisesti päästöjen
ennaltaehkäisyä edistetään laitosten ja haitallisten yhdisteiden päästöraja-arvoilla.
Suuruusluokalleen sovelletut parhaat tekniset ratkaisut eivät aiheuta kohtuutonta
kustannusta päästönaiheuttajalle, mutta ehkäisevät tuotantolaitoksen päästöjä
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ympäristöönsä kyseisestä tilanteesta riippumatta. Yksittäisiin tuotantolaitoksiin tai muihin
pistemäisiin päästönaiheuttajiin kohdistuvia parhaita tekniikoita täydentävät parhaat
ympäristökäytännöt, jotka on määritetty ennen kaikkea hajapäästöjen sääntelyyn. 78

2.5.5 Aikaprioriteettiperiaate
Aikaprioriteettiperiaate on naapuruusoikeuden immissiosääntelyyn liittyvä käsite, jonka
mukaan naapurille tulee mahdollisesti velvollisuus sietää kohtuutontakin haittaa, mikäli
häiritsevä kiinteistönkäyttötoiminta on alkanut ennen naapuruussuhteen alkamista.
Kohtuuttoman rasituksen ilmenemisen jälkeen vahingonkärsijän on vaadittava kyseisen
toiminnan lopettamista viimeistään kolme vuoden kuluessa, mutta kohtuullisuutta
arvioidaan myös sen mukaisesti, kuinka kauan vahingonkärsijä on jo sietänyt
samantasoisena jatkunutta häiriötä ennen reagointiaan. 79 80
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3 Lainmukaiset ympäristövahingot ja niiden
korvausvastuu ympäristövahinkolain mukaisesti
3.1 Ympäristövahinko
Pelkästään ympäristön pilaantumista voisi nimittää vahingoksi. Ympäristövahinkolain
säännökset lähtevät kuitenkin siitä, että varsinainen vahinko on ympäristön pilaantumisesta
aiheutunut epäedullinen muutos yksityisen oikeussubjektin useimmiten taloudellisessa
asemassa. 81 YVL 1 § mukaisesti ympäristövahinko on tietyllä alueella harjoitetusta
toiminnasta aiheutuva vahinko, joka on ympäristössä aiheutunut:
1. veden, ilman tai maaperän pilaantumisesta;
2. melusta, tärinästä, säteilystä, valosta, lämmöstä tai hajusta; taikka
3. muusta vastaavasta häiriöstä.
Ympäristövahingon kolmiyhteys sisältää näin ulkoisen tapahtuman, ympäristömuutoksen
eli häiriön ja YVL 5 §:n mukaisen vahingon. Nämä tekijät ovat välttämättömiä vahingon
korvaamiseksi. Vaikka ympäristövahingon perusta on osittain NaapL 17 § mukaisesti
immissio-oikeudellinen, on se irrotettu kiinteistöllisestä yhteydestä. Toiminnan vaikutus
naapurikiinteistöllä harjoitettavaan toimintaan tai vaikutuksen pitkäaikaisuus ei ole
ensisijaisesti merkitsevää.82
YVL 1 §:n luettelon viimeinen kohta ”muu vastaava häiriö” laajentaa ympäristövahingon
käsittelyalaa sisältäen esimerkiksi kipinät. Toisaalta maisemallinen muutos ei kuulu
ympäristövahinkolain alaan, eikä myöskään psyykkinen immissio, jolla tarkoitetaan
ympäristöriskistä aiheutuvia ihmisten pelkoja. 83 Tällainen, esimerkiksi räjähdysvaaran
riskin tiedostamisesta seurannut pelko on ongelmallinen silloin, kun objektiivisesti
havaittavaa häiriötä ei vielä ole, mutta YVL:n mukaan korvausvastuuta näissä tilanteissa ei
vaikuttaisi syntyvän. 84

3.1.1 Pilaantuminen
Ympäristön pilaantumisen määritelmää on tarkasteltu tämän työn toisessa 2.1 luvussa.
Pilaantuminen koostuu kolmesta tapahtumasta: päästöstä, siitä seuranneesta
ympäristönmuutoksesta ja tästä seuranneesta haitallisesta vaikutuksesta yleiselle tai
yksityiselle edulle. Päästö, ympäristön pilaantuminen ja pilaantumisen seuraukset on
määritelty lain YSL 5 §:ssä.
Pilaantumiseen käsitettä ei ole sidottu sen aiheuttaneen toimenpiteen tyyppiin, vaan vesi- ja
ilmansuojelulainsäädännössä
pilaantuminen
aiheutuu
päästötoimenpiteestä.
Ympäristövahinkolaki voi kuitenkin yltää myös niihin ympäristön laadullisiin muutoksiin,
joiden ei voida osoittaa tapahtuneen tietystä päästötoimenpiteestä esimerkiksi maa- ja
vesirakennustöissä tai maaperän kaivamisessa. Varsinaisen päästötoimenpiteen
puuttumisella ei silti ole niinkään painoarvoa YVL:n soveltamisen kannalta, jos toimintaa
81
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koskeva tunnusmerkistö muilta osin, ennen kaikkea aluesidonnaisuuden osalta täyttyy.
YVL:n säännöksiä sovelletaan täydentävästi maankäytön korvauslainsäädännössä. 85
Huomattavaa on puolestaan se, että YVL:n mukaisesti ympäristövahinkoja ovat pääasiassa
ne pilaantumisseuraukset, jotka johtuvat päästöistä ja niihin rinnastettavista muista
ulkoisista vaikutuksista. Muut ympäristön rakenteelliset muutokset ja niistä seuranneet
luonnontaloudelliset ja maisemalliset menetykset korvataan muiden sääntelyjärjestelmien
pohjalta. 86

3.1.2 Melu, tärinä, yms. häiriö sekä muu vastaava häiriö
YVL 1.1 §:n 2 kohdassa mainittujen melun, tärinän, säteilyn, valon, lämmön ja hajun
taustat ovat immissio-oikeudellisia ja niistä aiheutuneet vahingot on korvattu NaapL:n
mukaisesti. Tätä luetteloa ei voida välttämättä pitää tyhjentävänä. Lainkohdan esityöt eivät
toisaalta anna aihetta käsitellä YVL:n puitteissa muita häiriötyyppejä, joten luetteloa on
pidettävä täydellisenä. Lain perustelut tuovat esille sen, että NaapL 17 §:n immissiokäsite
on laajempi kuin YVL:ssa mainittu. YVL 1.1 §:n 2 kohdan merkitys on siinä, että ellei
vahinkotapauksessa ole kyse 3 kohdassa tarkoitetusta häiriöstä, korvausvelvollisuus
määräytyy väljemmän NaapL:n korvausvelvollisuuden mukaisesti. Mikäli vahinko
käsitellään YVL:n alaisena häiriönä, ei tuolloin ole väliä, minkä 1 momentin kohdan alaan
tapaus kuuluu. 87
Perinteistä ja hyvin yleistä pölyn immissiota ei mainita YVL:n luettelossa. Se luetaan eri
ilmenemismuodoissaan ilman pilaantumisen alaan kuuluen näin 1 momentin piiriin. Sama
koskee myös esimerkiksi liikennealueilla mahdollisesti kertyvää häkää sekä muita savun
eri komponentteja ja nokea.88
Kolmas häiriötyyppi ”muu vastaava häiriö” tarkoittaa YVL 1.1 §:n 1 ja 2 kohdassa
mainittujen kaltaisia tilanteita niiden NaapL 17 §:n immissiolajien osalta, jotka eivät
mahdu 1 ja 2 kohtien piiriin. Tätä rinnastusta on siten tulkittava ahtaasti. Tämänkaltaisesta
häiriöstä mainitaan esimerkkinä välittömästi elollisen tai elottoman omaisuuden
vaurioituminen. 89

3.1.3 Aluesidonnaisuus
Sääntelyhistoriallisen yhteyden NaapL 17 §:n immissiokieltoon sisältävä
aluesidonnaisuuden ominaisuus on erityisen tärkeää ympäristövahingon määrityksessä.
Vahingon aluesidonnaisuus tarkoittaa jollakin alueella harjoitetun toiminnan aiheuttamaa
häiriötä toiselle kiinteistölle tai jonkun muun tahon taloudellisille tai muille eduille.
Ympäristövahinkolaista on jätetty liikkuvista liikennevälineistä johtuvat vahingot muiden
säännösten määriteltäviksi. ”Tietyllä alueella harjoitetusta toiminnasta” muotoiltu rajaus
jättää näin YVL:n ulkopuolelle yksittäisen liikennevälineen omistajan vastuun
liikennevälineen aiheuttamassa onnettomuudessa. Myöskään liikennealueiden kuten
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lentoaseman tai yleisen tien yksityisen käyttäjän aiheuttamia vahinkoja ei käsitellä YVL:n
mukaisesti. Liikennealueiden pitäminen puolestaan katsotaan tietyllä alueella tapahtuvaksi
toiminnaksi, joten alueelta aiheutuva häiriö, kuten melu, kuuluu alueenpitäjän
korvausvastuuseen hänen omaan aiheuttamiseensa katsomatta. 90 91
Ympäristövahinkolaissa ei millään lailla rajoiteta toiminnan luonnetta korvausvastuun
osalta, vaan vahinko saattaa sattua millaisesta toiminnasta tahansa. 92 Aluesidonnaisuus
yltää toiminnan harjoittamispaikalta pidemmällekin aiheutuviin vahingon vaikutuksiin syyyhteysnäytön täyttyessä. Toiminnan ei tarvitse tapahtua tietyssä kiinteistössä tai laitteessa,
vaan liikkuvien työasemien ja koneiden kulloinenkin sijoituspaikka täyttää pääsääntöisesti
aluesidonnaisuuden vaatimuksen. 93

3.2 Korvattavat vahingot
3.2.1 Henkilö- ja esinevahingot sekä puhtaat varallisuusvahingot
Ympäristöonnettomuudesta saattaa seurata monenlaisia vahinkoja. YVL 5 § määrittää
korvattaviksi vahingoiksi henkilövahingot, esinevahingot, puhtaat varallisuusvahingot sekä
muut ympäristövahingot ja osoittaa henkilö- ja esinevahinkojen korvaamisen tapahtuvan
yleisen vahingonkorvauslain 5 luvun mukaisesti.
Korvausvelvollisuuden
syntymistilanteet
erotellaan
vahinkotyypeittäin
sietämisvelvollisuuden
rajausten
mukaisesti.
Henkilövahingot
korvataan
ympäristövahinkotilanteissa aina, mutta esine- ja varallisuusvahingot korvataan vain, jos
ne ovat vähäistä suurempia. Vahingonkorvauslaki edellyttää puhtaan varallisuusvahingon
korvattavuudelta vahingon aiheutumista rangaistavaksi säädetyllä teolla julkista valtaa
käytettäessä tai muutoin erityisen painavia syitä. 94
Henkilövahingoista korvattavia saattavat olla vammat, sairaudet tai kuolema. VahL 5.2 §
määrittää vahingonkärsijän oikeuden saada korvauksia sairaanhoitokustannuksista ja
muista vahingoista aiheutuneista kuluista, tulojen ja elatuksen vähentymisestä, kivusta ja
särystä sekä viasta ja muusta pysyvästä haitasta. Esinevahinko käsittää kiinteän tai irtaimen
omaisuuden vahingoittumisen tai arvon alenemisen, mistä esimerkkinä voi olla kiinteistön
arvon alentuminen maaperän pilaantumisen johdosta. Esinevahinkojen maisemallisia
muutoksia tai tunnearvoa ei korvata, vaan pelkästään taloudelliset menetykset. 95
Esine- ja henkilövahinkoihin liittymätön, puhdas varallisuusvahinko saattaa myös tulla
korvattavaksi YVL 5.1 §:n perusteella. Tällainen vahinko voi olla muun muassa
elinkeinonharjoittajan toiminnan keskeytyminen häiriön johdosta, jolloin henkilölle syntyy
taloudellisia menetyksiä. Vahingon korvattavuus edellyttää suurempaa kuin vähäistä
vahinkoa, mutta rikoksella aiheutettu vahinko on kuitenkin aina korvattava 96
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Ympäristövahinkolain mukaisia muita korvattavia ympäristövahinkoja voivat olla melu-,
tärinä- tai hajuhaitat, vaikka ne eivät olekaan heikentäneet vahingonkärsijän
varallisuusasemaa tai terveydentilaa. Korvausta ei näissä aineettomien vahinkojen
tapauksissa pystytä määrittämään objektiivisin perustein, vaan korvauksen määrää rajoittaa
kohtuullisuusperiaate poiketen normaalista vahingonkorvausoikeuden täyden korvauksen
periaatteesta. Häiriön kestoaika sekä vahingonkärsijän mahdollisuudet välttää tai torjua
vahinko vaikuttavat arviointiin. 97

3.2.2 Vahingontorjunta- ja ennallistamiskustannukset
YVL 6 § velvoittaa korvattaviksi ympäristövahingon uhan torjuntakustannukset,
vahingoittuneen ympäristön ennallistamiskustannukset, kohtuulliset viranomaisille edellä
mainituista tilanteista aiheutuneet kustannukset sekä kyseenomaisten tapausten
välttämättömät selvityskustannukset. Pykälän ideana on saada häiriöön, vahinkoon tai
niiden uhkaan liittyviä kustannuksia korvattaviksi, vaikka toiminnanharjoittaja ei olisi
tällaista tilannetta välittömästi aiheuttanutkaan. Varsinaista vahingon tapahtumista ei siis
välttämättä edellytetä.98 Aina tällaiset kustannukset eivät ole ulkopuoliselle maksettavia
korvauksia, koska ne saattavat muodostua suurilta osin yritykselle itselleen, kun se pyrkii
onnettomuustilanteessa torjumaan vahinkoa. Ennallistamiskustannukset muodostavatkin
usein valtaosan ympäristövahingon aiheuttamista kustannuksista. 99
Yksityisen toteuttamista häntä itseään koskevan ympäristövahingon uhan torjunnan tai
vahingoittuneen ympäristön ennalleen palauttamisen kustannuksista on oikeus saada
korvaus. Jo vaaran aiheutuminen on riittävä peruste korvaukselle, mutta konkreettisen uhan
määrittäminen on aina tapauskohtaista. Tulkinnanvaraista on myös toisen puolesta torjutun
uhan kustannusten korvaaminen. Ympäristövahinkolaki ei toisaalta aseta yksityiselle
nimenomaista velvollisuutta ryhtyä mainittuihin torjunta- ja ennallistamistoimiin, mutta
vahingonkorvauksen määrä madaltuu yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden
mukaisesti, mikäli yksityisen katsotaan myötävaikuttaneen vahingon laajuuteen. 100 101
YVL 6 § jättää kyseenalaiseksi sen, kuinka laajalti ennakoiviin toimiin on ryhdyttävä
myötävaikutusnäkemyksen puitteissa. Yksityisen tahon ennallistamiskustannuksissa kyse
on pääasiassa YVL 1.1 §:n 1 kohdan mukaisista veden, ilman tai maaperän pilaantumisesta
eikä niinkään tärinän tai hajun kaltaisista immissioista. Pilaantumistapausten
ennallistamiskustannukset saattavat nousta huomattavasti korkeammiksi kuin YVL 5 §:n
mukainen vahingonkorvaus, jolloin epäsuhde ennallistamiskustannusten suuruuden ja
pilaantuneen ympäristön entiselleen palauttamisen välillä on syytä ottaa harkintaan. 102
Vahingontorjunta- ja ennallistamistoimia toteuttavan tahon on varauduttava siihen, ettei
kaikkia, tai jopa mitään hänelle koituneita kustannuksia kuitenkaan määrätä
toiminnanharjoittajan korvattaviksi 103.
Yksityisten tahojen lisäksi toiminnanharjoittaja saattaa joutua suorittamaan torjunta- ja
ennallistamiskorvauksia myös viranomaisille siinä määrin kuin ne ovat kohtuullisia uhkaan
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ja toimenpiteen hyötyyn nähden. Yksityiselle ei ole tarvinnut tapahtua vahinkoa, vaan
periaatteena on yleisen ympäristöedun turvaaminen. Viranomaiselle aiheutuneet
kustannukset
voivat
sisältää
myös
ympäristöonnettomuuden
laajuuden
selvityskustannuksia.104
Ennallistamiskustannusten
korvausvelvollisuus
on
osa
julkisoikeudellisten
ennallistamismekanismien keinoja ja sen ideologinen tausta on toiminnanharjoittajan
velvollisuus toimia ympäristövahinkoja aiheuttamattomalla tavalla. Vahingon tapahtuessa
toiminnanharjoittaja joutuisi joka tapauksessa toimillaan pyrkimään vahingon rajaamiseen
mahdollisimman vähäiseksi sekä ennallistamaan vaurioituneen ympäristön. 105
Ympäristövahinkolaki kantaa siviili- ja perinteistä vahingonkorvausoikeutta pidemmälle,
koska häiriön tai vahingon torjuminen tai ennallistaminen ei ole yhteydessä yksilön
menetykseen, vaan säännös kattaa myös itse ympäristölle ja luonnonvaroille koituneita
menetyksiä.106

3.2.3 Syy-yhteys
Jotta ympäristövahinkolakia voidaan soveltaa vahinkoasioissa, edellytetään, että vahinko
on aiheutunut ympäristössä häiriöksi kutsutun ympäristövaikutuksen kautta.
Ympäristövahingon syy-yhteysketju on siis:
1. tietyllä alueella harjoitettava toiminta
2. häiriö
3. kärsitty ympäristövahinko 107.
Monissa ympäristövahinkotapauksissa ongelmaksi muodostuu syy-yhteysnäytön
todentaminen harjoitetun toiminnan ja aiheutuneen häiriön välille, varsinkin, kun häiriö on
syntynyt pitkän ajan kuluessa ja mahdollisia päästölähteitä on useita. 108 Tästä syystä
ympäristövahingot poikkeavat monista muista vahinkotilanteista. Vahingonkärsijän voi
olla käytännössä mahdotonta näyttää juuri tietty päästölähde vahingon aiheuttajaksi, vaikka
kyseenomaisen päästön ja tapahtuneen haitan välillä olisikin yleisesti tieteellisesti osoitettu
yhteys. 109 Osa ympäristömuutoksista myös syntyy niin pitkällä aikajaksolla, että
ympäristövahinkolain ajallinen soveltaminen voi aiheuttaa rajoituksia vahinkojen
korvattavuudelle. Selkeämpiä tapauksia ovat yksittäiseen tapahtumaan kuten
tuotantohäiriöön tai työkoneen hajoamiseen yksiselitteisesti sidottavissa olevat vahingot.
Toisaalta näissäkin tapauksissa näyttövelvollisuutta saattaa hankaloittaa tapahtuman ja
häiriön välinen pitkä aika. 110
Ympäristövahinkolain myötä täyden syy-yhteysnäytön vaatimuksesta luovuttiin. Lain
mukaan syy-yhteyden tulee olla todennäköinen, mikä tarkoittaa korkea-asteista eli
huomattavasti yli 50 % suuruista varmuutta. Todennäköisyysarvio tulee toteuttaa
kokonaisuusarviona ja aina tapauskohtaisesti. Huomiota kiinnitetään toiminnan ja
vahingon laatuun sekä vahingon muihin mahdollisiin syihin. Todennäköisyyden
vaatimuksen voidaan katsoa täyttyneen esimerkiksi tilanteessa, jossa ympäristöön levinnyt
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pöly on samanlaista kuin tietystä työvaiheesta aiheutuva pöly on. 111 112 Samoin vain
tietyssä työvaiheessa käytettävän kemikaalin esiintyminen pilaantuneessa maaperässä
riittänee todennäköisyysvaatimuksen todentamiseen. Todennäköisyys voidaan todeta myös
poissuljennan kautta osoittamalla, ettei muiden mahdollisten päästölähteiden toiminnassa
käytetä vahingon aiheuttanutta kemikaalia tms. päästöä113.
Korkein oikeus on käsitellyt päätöksessään KKO:1996:59 syy-yhteyttä. Rakennus oli
perustettu rakentamisen aikana yleisesti käytetyn rakentamistavan mukaan, joka sittemmin
osoittautui puutteelliseksi rakennuspaikan savikerroksen paksuuden suurten vaihtelujen
vuoksi. Naapurikiinteistöllä oli tehty tärinää aiheuttavaa paalutustyötä ja rakennus oli
vahingoittunut. Kysymys oli paalutuksen ja vahinkojen syy-yhteydestä sekä
naapurikiinteistön omistajan, urakoitsijan ja paalutuksen tehneen aliurakoitsijan vastuusta.
KKO tuomitsi naapuritontille rivitaloa rakentaneen rakennusliikkeen, sen aliurakoitsijan ja
myöhemmin perustetun asunto-osakeyhtiön yhteisvastuullisesti korvauksiin.
Ympäristövahinkolaki ei sisällä erillisiä säännöksiä ympäristövahinkokorvauksista
vapautumisen perusteista. Yleisen vahingonkorvausoikeuden piirissä tosin esimerkiksi
ylivoimainen luonnontapahtuma on hyväksytty korvausvastuun poistavaksi perusteeksi,
mutta ankaran vastuun alaan kuuluvien toimintojen kohdalla tällaista yleistystä ei voi
tehdä. Niin mainitunkaltainen luonnontapahtuma kuin myös ilkivalta ja tihutyöt voivat
toisaalta katkaista toiminnanharjoittajan vaikutuspiiriin kuulumattomina tilanteina
kausaliteettiketjun. Tällöin vaatimuksena on, että toiminnanharjoittaja on huolehtinut
asianmukaisesta suojautumisesta tällaisia tilanteita ajatellen. 114 Toiminnan ja vahingon
välisestä syy-yhteysnäytöstä on lisäksi erotettavissa näyttö kärsityn vahingon suuruudesta.
Vahingonkärsijän on annettava täysi selvitys ja näyttö siitä, kuinka suuren vahingon hän on
kärsinyt. 115

3.2.4 Sietämisvelvollisuus
YVL 4 §:ssä todetaan, että ympäristövahinko korvataan tämän lain säännösten nojalla vain,
jollei häiriön sietämistä ole pidettävä kohtuullisena, ottaen muun ohella huomioon
paikalliset olosuhteet ja häiriön syntymiseen johtanut tilanne kokonaisuudessaan sekä
häiriön yleisyys vastaavissa olosuhteissa muutoin, ja että sietämisvelvollisuus ei
kuitenkaan koske tahallisesti tai rikoksella aiheutettua vahinkoa eikä myöskään
henkilövahinkoa ja vähäistä suurempaa esinevahinkoa.
Sietämisvelvollisuudesta aiheutuva vahingon korvaamatta jättäminen tekee poikkeuksen
pääsääntöiseen täyden korvausvelvollisuuden periaatteeseen. Sietämisvelvollisuuden
keskeisenä ajatuksena on jättää tietyntyyppiset, vähäisinä pidettävät häiriöt
korvausvelvollisuuden ulkopuolelle, koska yhteiskunnan toiminta ei kestäisi
vähäisimpienkin aineellisten tai aineettomien haittojen korvattavuuden vaatimusta 116.
Sietämisvelvollisuus pohjautuu naapuruusoikeuteen siten, että tavanomaisestakin
kiinteistön käytöstä aiheutuu naapureille haittaa, jota ei voi pitää kohtuuttomana, ja jota
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tästä syystä on ilman korvausta siedettävä. Ympäristövahinkolaissa sietämisvelvollisuutta
ei ole kytketty kärsittyyn vahinkoon, vaan nimenomaan häiriöön. YVL 4 § 2 momentissa
rajataankin sietämisvelvollisuuden ulkopuolelle kokonaan henkilövahingot sekä suureksi
osaksi myös esinevahingot.117
Kohtuusharkinnassa sietämisvelvollisuutta määritettäessä tutkitaan kahta merkitsevää
elementtiä, tavanomaisuutta ja häiriön yleisyyttä118. Ensin mainitulla elementillä
tarkoitetaan häiriön tavanomaisuutta paikallisessa suhteessa. Teollisuusalueella tai
kasvavalla kaupunginosalla on siedettävä suurempaa häiriötä kuin rauhallisella
asuinalueella. Jälkimmäisellä elementillä tarkoitetaan yksittäisen haitankärsijän tilanteen
vertailua muuten vastaaviin tilanteisiin sekä muihin alueella asuviin. Tilanteiden tutkinta ja
arviointi on tapauskohtaista ja joustavaa. Harkinnassa merkitsevää on häiriön vakavuus,
voimakkuus ja kesto sekä se, onko alueella jo tapahtunut vakiintunut ja laajempi
käyttömuodon muutos.119
Naapuruusoikeudessa käytössä oleva aikaprioriteettiperiaate eli häiriötapahtuman ja
häiriintyneen kohteen keskinäinen etusijajärjestys jätettiin pois ympäristövahinkolaista.
Aikaprioriteetti
on
kuitenkin
tapauskohtaisesti
osa
sietämisvelvollisuuden
kokonaisharkintaa. Pitkäaikaisesta ja asianmukaisesta alueella tapahtuneesta toiminnasta ja
siitä johtuvasta normaaliksi tulkittavasta häiriöstä ei voine seurata korvausvelvollisuutta,
vaikka myöhemmin alueelle sijoittunut taho näkisikin toiminnan aiheuttaneen hänelle
vahinkoa. Erilliset, korostuneet häiriöt muun muassa jonkin poikkeustilanteen johdosta
käsitellään ja arvioidaan toki erikseen. Sietämisvelvollisuuden tulkinnalle ominainen
tavanomaisuuden ja aikaprioriteetin kokonaisarviointi voi laajentua tilanteen yleisemmäksi
kohtuullisuusarvioinniksi silloin, kun lainsoveltaja korostaa eri tekijöitä vaihtelevasti ja
antaa painoarvoa esimerkiksi vahingonkärsijän olosuhteille. 120 HE 165/1992 mukaisesti
tämänkaltainen tilanne saattaa tulla kysymykseen myös toiminnanharjoittajan eduksi
esimerkiksi silloin, kun alueella on määrätynlainen maankäyttökehityksen suunta ja häiriöt
johtuvat tietyn toiminnan yhteydessä väistämättä esiintyvistä käynnistysvaikeuksista.
Hallituksen esityksessä tosin myös todetaan, että ”tämäkään näkökohta ei kuitenkaan yksin
voisi muodostua ratkaisevaksi, vaan huomioon olisi aina otettava myös esimerkiksi häiriön
laatu ja voimakkuus”.
Yleinen ympäristöpoliittinen näkemys kannustaa korvausjärjestelmää suuntaamaan
ennaltaehkäisevän toiminnan itse häiriöön eikä ihmisten kokemiin menetyksiin. Tältä osin
kohtuusharkinnan kohdistaminen häiriöön eikä vahinkoon tukee yleistä näkökantaa.
Pelkästään vahingon tavanomaisuus tai yleisyys ei johda sietämisvelvollisuuden syntyyn,
koska tällöin huomattavakin vahinko voisi olla siedettävä. 121 Arvioinnin lähtökohtana on
oltava myös se, että yhteiskunnalliset muutokset johtavat väistämättä joskus
ympäristöllisiin häiriöihin, jotka on tunnustettavissa kehitykselle luonteenomaisiksi ja
sinänsä hyväksyttäviksi. Oma merkityksensä on silläkin, onko vahingonkärsijä
laiminlyönyt perusteltuina pidettävät suojautumistoimenpiteet ja tällä tavoin
myötävaikuttanut vahingon syntymiseen tai sen lisääntymiseen. Myötävaikutuksen
seurauksena sietämisvelvollisuus lisääntyy ja korvausvelvollisuutta ei välttämättä synny tai
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korvausta voidaan sovitella. Tälle edellytyksenä tosin on erityisen selkeä tilanne muun
muassa silloin, kun asianomaista on etukäteen varoitettu tai hän on muutoin ollut tietoinen
suojautumismahdollisuudesta.122 YVL 4 § 2 momentin mukaisissa sietämisvelvollisuuden
pois rajaavissa tilanteissa vahingonkärsijän myötävaikutuksella ei luonnollisesti kuitenkaan
ole merkitystä.

3.3 Korvausvelvollisuus
3.3.1 Vahingon ajankohta
Vahingon
tapahtumisajankohta
määrittää,
sovelletaanko
ympäristövahinkojen
korvaamiseen vanhaa tai uutta lainsäädäntöä. Tapahtumisajankohta on se hetki, kun
ympäristössä haitallisen seurauksen aikaan saanut päästö eli olosuhteiden muutos tapahtuu.
Varsinaisella vahingon ilmenemis- eli havaintohetkellä ei ole merkitystä ei se näin ratkaise
sovellettavan lain valintaa. Erityislaki ympäristövahinkojen korvaamisesta säätelee
ympäristövahinkojen korvausvastuuta. Oma vaikutuksensa on myös vahingonkorvauslailla,
vesilailla ja lailla eräistä naapuruussuhteista. Toissijaisen vastuun erityislakina on laki
ympäristövahinkovakuutuksesta ja sen nojalla annettu asetus.123
Ympäristövahinkolakia ei ole säädetty takautuvasti sovellettavaksi eli ennen 1.6.1995
tapahtuneisiin vahinkoihin sovelletaan tapauksesta riippuen joko vahingonkorvauslakia tai
kyseisen tapahtuman soveltamisalan erityislakia. 1.6.1995 tapahtuneisiin ja sen jälkeisiin
ympäristövahinkoihin puolestaan sovelletaan ympäristövahinkolakia. Henkilö- ja
esinevahinkojen määritelmästä ja niiden korvaamisesta määrätään toisaalta uusienkin
vahinkojen osalta vahingonkorvauslain 5 luvussa. Lisäksi kaikkien ympäristövahinkolaissa
mainitsemattomien seikkojen osalta sovelletaan normaalia vahingonkorvauslakia.
Toissijainen vastuu määritetään 1.1.1999 jälkeisten ympäristövahinkojen kohdalla
ympäristövahinkovakuutuslain mukaisesti. 124
Sopimusperusteinen vastuu on ympäristövahinkolain ulkopuolella, toisin sanoen myös
ympäristövahinkojen osalta korvauksista voidaan sopia. Toisaalta sopimusrikkomuksena
ilmenevän
ympäristövahingon
käsittelyssä
sovelletaan
itse
sopimusta
ja
sopimusoikeudellisia korvausperiaatteita.125
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Kuva 1 Marttinen et al. 2000 mukaisesti ympäristövahinkovastuuseen sovellettava lainsäädäntö126

Vahingon tapahtumisen ajankohtaa ja siitä seuraavaa korvauskäytäntöä on käsitelty
korkeimman oikeuden ratkaisussa KKO:2011:62. Tapauksessa yhtiö oli harjoittanut 19811996 omistamallaan kiinteistöllä huoltoasematoimintaa, joka oli osa öljy-yhtiön
valtakunnallista huoltoasemaketjua. Pankin ostettua 1997 kiinteistön yhtiön
konkurssipesältä kiinteistön maaperässä oli ilmennyt siihen valuneista polttonesteistä
johtunut ympäristövahinko. Korkein oikeus katsoi öljy-yhtiön olevan 1.6.1995 aiemmin
tapahtuneista vahingoista vastuussa erityislakien ja annetun oikeuskäytännön
KKO:1995:108 mukaisesti sekä tuottamuksestaan riippumatta vastuussa 1.6.1995
tapahtuneiden ja sen jälkeisten vahinkojen osalta ympäristövahinkolain mukaisena
toiminnanharjoittajana. Kysymys oli myös siitä, ettei öljy-yhtiö voinut sen ja
huoltoasemayrittäjän välisellä sopimuksella siirtää sille lain nojalla kuulunutta
ympäristövahinkovastuuta huoltoasemayrittäjälle myöskään ympäristövahinkolain
voimaantulon jälkeiseltä ajalta.

3.3.2 Ankara vastuu
Yleisesti vahingonkorvauslainsäädäntö perustuu tuottamukselliseen korvausvastuuseen eli
vahinko on vahingonaiheuttajan toimesta tahallisen tai huolimattoman toiminnan
seurausta. Tuottamuksesta riippumaton, ankara vastuu on aiemmin kuulunut ydinvoiman ja
kaivosliiketoiminnan kaltaisiin vaarallisiksi nähtyihin aloihin ja laajentunut myöhemmin
esimerkiksi kuluttajansuojan alueelle. Myös ympäristövahinkolaki on muodostettu ankaran
vastuun periaatteelle, mihin on vaikuttanut naapuruusoikeudellinen ja vesioikeudellinen
sääntelytraditio. Vastuuseen saattaa joutua näin myös lainmukaisen ja viranomaisluvan,
niin tapaturmaisen kuin täysin normaalinkin toiminnan seurauksena aiheutuneihin
ympäristövahinkoihin. Oikeuskäytäntö on toisaalta kehittynyt niin, ettei tuottamusvastuun
ja ankaran vastuun ero ole nykypäivänä enää kovinkaan suuri. 127 128
YVL 7 § määrittää tuottamuksesta riippumattomaan vastuuseen sen, jonka harjoittamasta
toiminnasta ympäristövahinko on aiheutunut. Vahingonkärsijän asema on huomattavasti
vahvempi ankaran vastuun johdosta, koska hänen ei tarvitse osoittaa pilaantumisen tai
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häiriön aiheutuneen toiminnanharjoittajan tuottamuksesta. Ympäristövahinkotilanteissa
tuottamuksen osoittaminen olisikin usein varsin hankalaa. Näin ollen vahingon
aiheuttaneen toiminnan lainmukaisuudella eli luvallisuudella eikä myöskään sen
luvattomuudella ole merkitystä vastuuperusteen kannalta. Vahingon aiheuttamistapa
saattaa kuitenkin olla merkityksensä vahingonkärsijän sietämisvelvollisuuden osalta. 129
Vaikka vahingon aiheuttanut toiminnanharjoittaja on ensisijaisesti korvausvelvollinen,
ankaran vastuun piiriin kuuluvat toiminnanharjoittajan ohella myös hänen palveluksessaan
olevien työntekijöiden sekä muiden toimintaan liittyvien tahojen aiheuttamat vahingot.
Toiminnanharjoittajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevat, esimerkiksi
ilkivallasta johtuvat vahingot eivät sisälly ankaran vastuun piiriin, mutta toki niin sanottua
normaalia ilkivaltaa vastaan tulee toiminnanharjoittajan olla suojautunut. 130 Ulkopuolisen
aiheuttamista vahingoista todistustaakka on toiminnanharjoittajalla, jonka täytyy pystyä
osoittamaan, ettei hänen hallitsemallaan alueella tapahtunut vahinko ole johtunut hänen
toiminnastaan ja ettei hän ole myötävaikuttanut vahinkoon laiminlyömällä esimerkiksi
alueen riittävän valvonnan. 131

3.3.3 Toiminta ja toiminnanharjoittaja
Huolimatta
ympäristövahinkolain
naapuruusoikeudellisista
juurista
NaapL:n
immissiosäännöksissä, toiminnan käsitteeseen ei sisälly ajallista pysyvyyttä tai jatkuvuutta
samalla tavoin kuin häiriön käsitteeseenkään ei kuulu haitallisen vaikutuksen pysyvyyttä
tai pitkäaikaisuutta. YVL ei myöskään koske ainoastaan toiminnasta aiheutuvia jatkuvia tai
toistuvia seurauksia, vaan myös kertaluonteisia vahinkoja. 132
Normaaleissa tilanteissa toiminnan käsite sisältää perustoiminnon sekä siihen liittyvän
tapahtuman, josta häiriö on syntynyt. Tavanomaisesti itse perustoiminto on ympäristölle
haitatonta esimerkiksi normaaleissa maanrakennustöissä toteutettu louhinta, jonka
räjäytystöiden johdosta aiheutunut melu- tai tärinähäiriö kuuluu YVL:n soveltamisalaan.
Olennaista ei siis ole se, aiheutuuko toiminnasta jatkuvasti tai toistuvasti
ympäristövahinkoja. Merkitsevää puolestaan on se, että tietyllä alueella on olemassa
sellainen toiminnallinen perusta, joka mahdollistaa ympäristövahinkojen syntymisen. 133
Ympäristövahinkolaissa toiminnan käsite on jätetty tarkoituksenmukaisesti avoimeksi, ja
ympäristövahinkojen aiheuttajaksi pystytäänkin yleensä osoittamaan jokin toiminta. Onkin
mahdollista, että jonkin oikeudellisesti itsenäisen yksikön toiminta on aiheuttanut
vahingon, jolloin vastuun jakautuminen riippuu esimerkiksi yhtiöoikeudellisesta
rakenteesta ja sisäisistä organisatorisista järjestelyistä.134
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3.3.4 Toiminnanharjoittajaan rinnastuva taho ja seuraantovastuu
Korvausvastuuseen voi joutua myös varsinaiseen toiminnanharjoittajaan rinnastettava taho.
Säännöksen ensisijainen tarkoitus on estää korvausvastuun kiertäminen. 135 Rinnastamisen
arviointiprosessissa tutkitaan henkilön määräysvaltaa ja hänen taloudellista suhdettaan
toiminnanharjoittajaan sekä tavoiteltua etua. Rinnasteinen henkilö on usein taho, jolla on
sopimuksen tai yrityshallinnollisten järjestelyjen kautta osallisuutta tai määräysvaltaa
toiminnassa, jonka vastuusta on kysymys. Pelkkä lainasuhde ei aiheuta rinnastamiseen.
Kriteerit myös sulkevat yleensä pois julkista valtaa käyttävän viranomaisen vastuun
toiminnan harjoittamisen vaikutusten suhteen. Tällainen tilanne olisi esimerkiksi
puutteellisesti tehty kaavoitus tai riittämättömillä selvityksillä myönnetty lupa. 136
Toiminnanharjoittajaan rinnastuva taho voi olla esimerkiksi rakennustyön suorittava
urakoitsija. Normaali rakennusurakkasopimus ei aiheuta työn teettäjälle vastuuta, joten
rakennuttajan saattaminen korvausvastuuseen edellyttäisi sitä, että urakoitsija on työssään
rakennuttajan ohjauksessa. Näin urakoitsijan asema vastaisi lähinnä työntekijän asemaa. 137
Myös toiminnanharjoittajana toimivan tytäryhtiön emoyhtiö voidaan katsoa rinnastuvaksi
tahoksi. Tytäryhtiö on toisaalta oma oikeushenkilönsä, mutta se ei useinkaan ole itsenäinen
suhteessa emoyhtiöönsä. Emoyhtiön rinnastamisella estetään varattoman tytäryhtiön
käyttäminen muodollisena toiminnanharjoittajana ympäristölle vaarallisissa töissä ja
mahdollisen ympäristövahinkojen korvaajana, vaikka todellinen toiminnasta saatu hyöty
menee määräysvallan omaavalle emoyhtiölle. Varattoman tytäryhtiön käyttämisen
kaltainen tilanne on myös varattoman bulvaanin käyttö. Korvausvastuu yltää näissä
tapauksissa muodollisen toiminnanharjoittajan yli, tosiasiallisesti toiminnasta määräävään
ja siitä hyödyn saavaan tahoon.138
Korkein oikeus on käsitellyt toiminnanharjoittajan ja siihen rinnastettavan tahon suhdetta
muutamia kertoja. Ratkaisussa KKO:1999:124 kyseessä oli sairaalatoimintaa harjoittavassa
rakennuksessa tehdystä kunnostustyöstä hiekkapuhallusmenetelmällä. Hiekkapuhalluksesta
ympäristöön levinnyt pöly oli ympäristövahinkolaissa tarkoitettu häiriö, jonka
aiheuttamista vahingoista työtä suorittava rakennusliike vastasi tuottamuksestaan
riippumatta. Kunnostustyön teettänyt rakennuksen haltija (Kouvolan - Valkealan
Kansanterveystyön kuntayhtymä) ei yksin urakkasopimuksen ja rakennuksen hallinnan
perusteella ollut korvausvelvollinen rakennusliikkeen toiminnasta aiheutuneesta
vahingosta.
Korkeimman oikeuden päätöksessä KKO:2001:61 käsitellään kadun päällystämisen
pohjatyöstä syntyneen tärinän aiheuttamia halkeamia rakennuksen seiniin. Kaupunki, jonka
lakisääteisiin velvollisuuksiin kadun rakentaminen kuului, oli ympäristövahinkolain
tarkoittamana toiminnanharjoittajana tuottamuksesta riippumattomassa vastuussa vahingon
korvaamisesta, vaikka työn oli suorittanut itsenäinen urakoitsija. Kysymys oli myös
sietämisvelvollisuudesta.
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Vastaavasti ratkaisussa KKO:2012:29 seurakunta oli teettänyt itsenäisellä urakoitsijalla
hautausmaan
laajentamiseen
liittyvän
maanrakennustyön,
jonka
yhteydessä
naapurikiinteistölle kulkeutunut pöly oli vahingoittanut kiinteistöllä olevaa rakennusta.
Seurakunta ei ollut ympäristövahinkolain mukainen toiminnanharjoittajana tai siihen
rinnastettavana tuottamuksesta riippumattomassa korvausvastuussa rakennukselle
aiheutuneesta ympäristövahingosta.
Seuraantovastuun lähtökohta on vilpittömän mielen suoja. Vilpittömässä mielessä
toiminta-alueen tai yrityksen saanut henkilö ei joudu korvausvastuuseen YVL:n
mukaisesti, jos hänellä ei ole ollut tietoa toiminnan aiheuttamasta ympäristövahingosta tai
sen uhasta.139 Vahingon aiheuttaneen toiminnanharjoittajan seuraaja voi joutua
korvausvelvolliseksi edeltäjänsä aiheuttamasta vahingosta, kun kyseessä on esimerkiksi
liikkeenluovutuksen jälkeisestä tilanteesta, jolloin vahinkoa aiheuttanutta toimintaa jatkaa
toinen tai yhteisö. Edellytys korvausvastuun jatkumiseen on se, että toiminnanjatkaja
luovutuksen saadessaan tiesi toiminnasta aiheutuneesta vahingosta tai häiriöstä tai sellaisen
uhasta. Perusteena seuraajan korvausvelvollisuussäännökseen on estää pyrkimykset
korvausvastuun välttämiseen sekä turvata korvauksen saaminen edellisen
toiminnanharjoittajan
osoittautuessa
maksukyvyttömäksi.
Luovutuksen
kautta
vahinkoalueen hallintaansa saanut henkilö ei puolestaan ole korvausvastuullinen, jos hän ei
jatka häiriön aiheuttanutta toimintaa. 140

3.3.5 Yhteisvastuu
Ympäristövahinkolain keskeinen tavoite on ollut parantaa vahingonkärsijän asemaa. Tätä
tavoitetta viimeistelevät myös YVL 8 §:n yhteisvastuuta eli korvausvelvollisten
laajennusta koskevat säännökset. Ympäristövahinko saattaa olla usean eri toiminnan
aiheuttaman päästön seurausta, jolloin korvausvelvollisuutta ei pystytä osoittamaan vain
yhdelle tietylle toiminnanharjoittajalle. Vastuulliset tahot korvaavat yhteisvastuullisesti
ympäristövahingon, jonka ovat todennäköisesti yhdessä aiheuttaneet. 141 Ilman
yhteisvastuun säännöstä vahingonkärsijän olisi vaadittava korvausta erikseen jokaiselta
häiriönaiheuttajalta, mikä saattaisi joissakin tilanteissa muodostua esteeksi
vahingonkärsijän oikeuksiinsa pääsemiselle.
Kun toiminnanharjoittajat
ovat
yhteisvastuullisesti
korvausvelvollisia,
voi
vahingonkärsijä
osoittaa
vahingonkorvausvaateensa yhteen aiheuttajatahoon, jolle puolestaan saattaa syntyä
takautumisoikeus muita häiriönaiheuttajia kohtaan. 142
Yhteisvastuu ei koske pelkästään yksittäisen toiminnan yhteisvastuutilanteita, vaan se
kattaa myös laajemman alueen yhteisvaikutukset kuten ilmaa tai vettä pilaavat eri lähteiden
päästöt. Kunkin osallisen osuus aiheutuneesta vahingosta tai heidän toimintojensa
aloitusajankohta suhteessa toisiinsa ei ole merkitsevää. Korvausvaatimukset voidaan siis
kohdentaa kaikkiin todennäköisinä vahingonaiheuttajina pidettäviin toiminnanharjoittajiin
ja korvausvelvollisten lopullinen keskinäinen vastuu on asia erikseen. Korvausvelvollisten
kannalta tärkeää olisi onnistua sisällyttämään ainakin merkittävimmät osallistahot
korvausvastuukäsittelyyn, koska ensisijainen yhteisvaikuttamistapauksen korvausvastuu
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voi koitua vastaajataholle taloudellisesti raskaaksi. Vahingonkärsijän vaatimuksia saatetaan
myös kohtuullistaa, mikäli vastaajan osuus aiheutuneen vahingon syntymiseen on selkeästi
vähäinen ja korvauksia on tähän nähden haettu osuuden ylittäviltäkin osin. Muilta osin
vahingonkorvaukset jakaantuvat yhteisvastuullisten, tai ainakin korvausprosessissa
mukana olevien kesken siten, että huomioon otetaan vastuun perusteet, kunkin
mahdollisuudet estää tapahtunut vahinko sekä olosuhteet kokonaisuudessaan.
Yhteisvastuutilanteissa ei ole lähtökohtaisesti ole merkitystä korvausvelvollisten
keskinäisten vastuusuhteiden järjestymisellä, vaan korvausvelvolliset voivat myös sopia
keskenään korvausten jakamisesta.143
Ankaran vastuun periaatteelle perustuva yhteisvastuu ei ole tyypillinen toimintatapa
vahingonkorvausoikeuden piirissä. Tästä syystä on olemassa varsin tiukat edellytykset
yhteisvastuun syntymiselle. Yhteisvastuun piiriin eivät kuulu tuntemattomista
häiriölähteistä tai aiheuttamistavaltaan selvittämättömistä kuormituksista seuranneet
vahingot. Toiminnanharjoittaja ei voi myöskään joutua korvausvastuuseen esimerkiksi
yleisen taustamelun takia, vaikka sen erottelu saattaakin olla joissakin meluhäiriötilanteissa
hankalaa. Toisaalta juuri suuren työmaa-alueen melurasitus voisi olla sellainen tilanne,
joka vaikuttaisi yhtenäiseltä ympäristövahingolta vahingonkärsijöille ja tulkittaisiin siten
yhteisvastuutilanteena. 144

3.3.6 Etukäteiskorvaus ja lunastamisvelvollisuus
Ympäristövahingosta aiheutuva korvaus on määrättävissä ennakolta kertakaikkisena tai
vuosikorvauksena, jos häiriöstä tulevaisuudessa aiheutuva vahinko on etukäteen
arvioitavissa. Asia käsitellään käräjäoikeudessa. Määrättyä korvausta voidaan myöhemmin
olosuhteet huomioon ottaen kohtuullisesti muuttaa, jos tilanne on olennaisesti muuttunut
tai arvioitu vahinko on poikennut toteutuneesta vahingosta.145
YVL 10 §:n mukaan korvausvelvollisen on haitankärsijän vaatimuksesta lunastettava
vahinkoa kärsinyt kiinteistö tai sen osa, jos ympäristövahingon johdosta kiinteistö on joko
kokonaan tai osittain käynyt omistajalleen hyödyttömäksi tai kiinteistön käyttötarkoitus on
olennaisesti vaikeutunut. Lunastuksen laajentamisesta on kiinteistötoimitusten osalta
erityissäännöksiä. Tuomioistuimen tai ympäristölupaviraston määrätessä kiinteistön tai sen
osan
lunastettavaksi
prosessissa
noudatetaan
lunastuslain
säännöksiä.
Yhteisvastuutilanteissa YVL:n lunastamisvelvollisuutta käsittelevää sääntelyä sovelletaan
niihin, joiden osuus koko vahingosta on olennainen. 146
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4 Rikosoikeudellinen ympäristövastuu
4.1 Ympäristörikosoikeudellisen järjestelmän tavoitteet ja suhde
ympäristösääntelyyn
Ympäristönlainsäädännön
valvontaa
tehostettiin
pitkään
rangaistussäännöksin
säädöskohtaisesti esimerkiksi vesilain ja jätelain omien rangaistussäännösten kautta.
Ympäristö itsessään ei ole kuitenkaan terveyden tai ominaisuuden lailla ollut
rikosoikeudellisesti suojattua ennen 1990-luvulla toteutettua rikoslain kokonaisuudistusta
(RikosL 578/1995). Tätä ennen ympäristörangaistussäännöksissä on ollut kyseessä kutakin
normistoa koskevan lainvastaisen teon tai laiminlyönnin kriminalisointi. 147
Uudistettuun rikoslakiin koottiin kaikki hajallaan eri sektorilaeissa olleet
rangaistussäännökset,
joissa
seuraamuksena
saattoi
olla
vapausrangaistus.
Sakkoseuraamuksen käsittävät, esimerkiksi luvan hakemisen tai vastaavanlaisten
muodollisuuksien koskevien laiminlyöntien säännökset ovat edelleen omissa
sektorilaeissaan. Rikoslakiin sisältyy kaikkeen ympäristöön kohdistuvat pilaamis- ja
muuttamisrikokset sekä luontoon ja muihin suojeltaviin kohteisiin kohdistuvat rikokset.
Ympäristörikosten rangaistusasteikko on porrastettu. Jos aiheutunut vahinko on suuri tai
teko on ollut erityisen välinpitämätön, pidetään rikosta törkeänä ja näin ankarammin
rangaistavana.148
Rikosoikeudellinen sääntely lähtee ympäristön käsitteestä. Samankaltaista, ympäristön
käsitteestä lähtevää kokonaisvaltaista sääntelyä on kussakin ympäristölaissa vain osittain,
joten sääntely ei ole täysin ongelmatonta. Varsinaista ympäristön pilaamisen kieltävää
lainsäädäntöä ei Suomessa ole olemassa, vaan erikseen on kielletty maan, veden, ilman tai
terveyden pilaaminen. ”Ympäristön turmelemisesta” tai vastaavasta teosta tuomitseminen
eli rikosoikeudellinen seuraamus edellyttää, että kyseiselle termille on olemassa
yksiselitteinen käyttäytymisnormi aineellisessa lainsäädännössä. Tämän määritellyn
käyttäytymisnormin rikkomisesta olisi pystyttävä antamaan näyttö. Tuomioistuimet eivät
kuitenkaan arvioi ympäristön turmelemista kokonaisvaltaisesti yleisten oikeusperiaatteiden
nojalla, vaan tyytyvät kytkemään rangaistukset tapauskohtaisesti kunkin sektorilain
vaatimuksiin. Näin ollen sektorilaissa määritetystä luvanvaraisesta toiminnasta ei
käytännössä voida tuomita rangaistusta, vaikka lupa olisi annettu väärin perustein tai sitä
on noudatettu ympäristön kannalta haitallisella tavalla. Kokonaisuudessaan tapahtumat
voivat kuitenkin olla monimutkaisia, jos hankkeeseen on kuulunut useita lupia ja vain
yhden osalta on toimittu lainvastaisesti. Ympäristölle aiheutettu tai mahdollisesti aiheutuva
vahinko tai merkittävä riski lainvastaisen toiminnan seurauksena lisää rangaistavuuden
astetta.149
Ympäristöllistä merkitystä rangaistusseuraamuksella ei välttämättä juurikaan ole. Jo
tapahtunut ympäristötuho saattaa olla mittava, eikä ympäristön ennallistamista ehkä voida
suorittaa. Näyttökysymyksistä johtuen annetut rangaistukset ovat olleet laissa määritettyyn
maksimirangaistukseen nähden lieviä. Rangaistussäännösten ympäristörikoksia ennalta
ehkäisevä vaikutus on ollut vähäinen, joten rikoksen on saatettu nähdä jopa
”kannattaneen”. Saatettiin todeta, että rangaistusasteikkojen olisi tullut olla riittävän
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pelotteen luomiseksi sellaisia, että teon törkeys tai haitallisuuden aste mahdollistaisi
ankaramman rangaistuksen tuomitsemisen kuin vähäisemmän ympäristön loukkauksen
kohdalla. Ympäristöpoliittisina perusteina rikoslain uudistuksessa olivatkin rangaistuksen
porrastuksen toteuttaminen sekä ympäristörikosvastuiden selkiyttäminen. 150
Valvontaviranomaiset ovat eri lakien mukaisesti velvoitettuja ilmoittamaan toteamistaan
ympäristörikkomuksista syyttäjäviranomaiselle. Ympäristövahinkojen vaikutukset ovat
usein syntyneet piilevästi pitkällä ajanjaksolla, joten vahingon aiheuttajan sekä tarkan
tapahtuma-ajankohdan määrittäminen on hankalaa eikä niitä voida riittävällä varmuudella
osoittaa. Näin syyte ympäristövahingosta saattaa jäädä tekemättä, koska näyttöä
lainvastaisesta teosta ei ole toteennäytettävissä. Tästä syystä toimijoiden valvonnassa
käytetään huomattavasti useammin pelkästään hallinnollisia pakkokeinoja, joilla ei
kuitenkaan ole mainittavaa pelotevaikutusta. Rangaistussanktiota tulisi käyttää myös
silloin, kun on tapahtunut vaaratilanne, johon olisi sovellettavissa myös hallintopakko.
Merkittävin vaikutus rikossääntelyllä on kuitenkin satunnaisesti tai tahallisesti
aiheutettujen, kertaluontoisten päästöjen tapauksissa. 151

4.2 Ympäristörikokset ja niiden seuraamukset
Rikoslain 48 luvun 1 §:ssä määritetään ympäristörikoksen perusmuodoksi ympäristön
turmeleminen. Termi kattaa kaikki tahallisesti tai törkeän huolimattomasti ilman lupaa
toimimisesta sekä yleisten määräysten tai toiminnalle erityisten määräysten rikkomisesta
aiheutuneet ympäristön pilaantumistilanteet.152153 Lainsäädännön suojan ovat saaneet sekä
ympäristö että terveys. Ympäristön turmelemisen tunnusmerkeiksi on määritetty myös
jätesääntelyn vastainen toiminta. Rangaistus ympäristön turmelemisesta on sakkoa tai
enintään kaksi vuotta vankeutta.
Rikoslain 48 luvun 2 §:n mukaan ympäristön turmeleminen on nähtävä törkeäksi silloin,
kun ympäristölle tai terveydelle aiheutettu vahinko tai tällaisen vahingon vaara on erityisen
suuri ottaen huomioon aiheutetun tai uhkaavan vahingon pitkäaikaisuuden, laajan
ulottuvuuden tai vastaavan tilanteen sekä silloin, kun rikos tehdään 1 §:ssä tarkoitetun
menettelyn johdosta saadusta viranomaisen määräyksestä tai kiellosta huolimatta. Mikäli
rikos kokonaisuutena arvostellen on törkeä, rikoksentekijä voidaan tuomita törkeästä
ympäristön turmelemisesta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään
kuudeksi vuodeksi.
Muodoltaan ympäristön turmelemista lievempi ympäristörikos on ympäristörikkomus
(RikosL 48:3). Tällöin ympäristön turmeleminen on ympäristölle ja terveydelle aiheutuvan
vaaran tai vahingon osalta kokonaisuutena ajatellen tai muilta seikoin vähäinen.
Ympäristörikkomukseksi katsotaan myös ympäristönsuojelulain 122 §:n ja 123 §:n nojalla
annettujen määräysten tahallinen tai törkeästä huolimattomuudesta johtuva rikkominen
sekä ympäristönsuojelulain 27-29 §:ssä tarkoitetun ympäristöluvan haun velvollisuuden
rikkominen, kun teko ei ole nähtävissä ympäristön turmelemiseksi. Tuomio
ympäristörikkomuksesta on sakkoa tai vankeutta enintään kuusi kuukautta.
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Vuonna 2000 rikoslakiin lisättiin 48 luvun 4 § tuottamuksellisesta ympäristön
turmelemisesta, joka kattaa lievästä tuottamuksesta tai huolimattomuudesta aiheutuvan
ympäristön turmelemisen. Ympäristöpoliittisena uudistuksena nähtiin, että kaikkien on
omalta osaltaan tunnettava ympäristönkäyttöä koskevat säännökset ja määräykset, joten
näiden säännösten rikkominen on tuottamuksellista silloinkin, kun niistä ei ole otettu
selkoa. Pykälä koskee ennen kaikkea jäte- ja puhtaanapitosäännöksiä, missä on laajaa
osallistahoa kuten jäteyrittäjiä ja kiinteistöomistajia koskevia määräyksiä. 154
Tuottamuksellisesta ympäristön turmelemisesta rangaistus on sakkoa tai enintään yksi
vuosi vankeutta.
Kaikki ympäristörikokset eivät ole olleet sovitettavissa ympäristön turmelemisen
käsitteistön sisälle, joten täydentäviksi ympäristörikoksen lajeiksi on määritetty
luonnonsuojelurikos ja rakennussuojelurikos. 155 Näiden rangaistusasteikko on sama kuin
ympäristön turmelemisrikoksen kohdalla enimmäisrangaistuksen ollessa kaksi vuotta
vankeutta.

4.3 Ympäristörikoksen vastuun kohdentuminen, yhteisösakko,
vanhentuminen ja konfiskaatio
Tuotantotoiminnassa tapahtuneen ympäristörikoksen vastuiden selvittäminen on usein
hankalaa, koska yritysten tosiasialliset komentosuhteet ja määräysvallat tekijän suhteen
ovat vaikeasti selvitettävissä. 156 Rikoslain 48 luvun 7 §:ssä määritetään rangaistavaksi se,
jonka velvollisuuksien vastainen teko tai laiminlyönti on. Arvioinnissa on otettava
huomioon asianosaisen asema, hänen tehtävänsä ja toimivaltuuksiensa laatu ja laajuus sekä
muutenkin hänen osuutensa lainvastaisen tilan syntyyn ja jatkumiseen.
Ympäristörikostilanteen todellinen edunsaaja on usein yhteisö, mutta yhteisöä ei voida
tuomita vankeusrangaistukseen. Sakkotuomiokaan ei aina ole oikeassa suhteessa rikoksen
laatuun, joten on nähty tarpeelliseksi luoda riittävä pelote yhteisöjen hyödyksi tehtyjen
ympäristörikosten hillitsemiseksi. Rikoslain 9 luvun mukaan oikeushenkilö voidaan
tuomita yhteisösakkoon, kun on todettavissa sen lakisääteiseen toimielimeen tai muuhun
johtoon kuuluvan henkilön taikka tosiasiallista päätösvaltaa käyttäneen olleen osallinen
rikokseen tai sallineen rikoksen tekemisen. Yhteisösakkoon voidaan tuomita myös, jos
toiminnassa ei ole noudatettu vaadittavaa huolellisuutta ja varovaisuutta rikoksen
ehkäisemiseksi ja edelleen silloinkin, kun rikoksentekijää ei saada selville tai muusta
syystä tuomita rangaistukseen. Sakon antamisen edellytys ei ole se, että yhteisö pystyy
osoittamaan, kenen käskystä tai laiminlyönnistä on ollut kyse, tai että ympäristörikoksesta
tuomitaan joku henkilö henkilökohtaisesti rangaistukseen. 157 Rikoslain 9 luvun 4 §:ssä
määritetään kuitenkin tiettyjä kohtuullistavia harkintaperusteita, jolloin tuomioistuin saa
jättää oikeushenkilön tuomitsematta yhteisösakkoon. Alin yhteisösakon rahamäärä on 850
euroa ja ylin 850 000 euroa.
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Enimmäisrangaistuksen kovuus vaikuttaa rikosten vanhentumiseen. Ympäristörikkomusten
vanhentumisaika on kaksi vuotta, mutta ympäristörikokset vanhentuvat kymmenen vuoden
jälkeen. Vanhentumisaika saattaa muuttua silloin, kun samanaikaisesti ympäristörikoksen
kanssa on tapahtunut jokin muu, rikoslaissa ankarammin rangaistavaksi säädetty rikos. 158
Kun rikoksella saavutettu taloudellinen hyöty tai rikoksen tekovälineet tuomitaan valtiolle
menetetyiksi, kyse on konfiskaatiosta. Tällainen menettely on ollut perinteisesti käytössä.
Taloudelliselta merkitykseltään menettämisseuraamus on usein suurempi kuin varsinainen
rangaistusseuraamus. Saavutetun hyödyn määrää voi olla vaikeaa laskelmin selvittää, mikä
osaltaan vaikeuttaa menettämisseuraamuksen käyttöä. Konfiskaatioseuraamus ei edellytä
sitä, että myös hyödynsaajan puolesta toiminutta tahoa syytettäisiin samasta rikoksesta. 159
Menettämisseuraamuksen tavoite on ennaltaehkäistä myöhempää rikoksen tekemistä sekä
saada rikos kannattomaksi. Koska konfiskaatio saattaa muodostua varsinaista rangaistusta
tuntuvammaksi seuraamukseksi, on kyseessä erittäin voimakas rikoksentorjuntaväline.
Menettämisseuraamus edellyttää tapahtuneeksi laissa rangaistavaa tekoa, ja se voidaan
langettaa myös tilanteissa, joissa tekijää ei voida tuomita rangaistukseen. Konfiskaatio voi
kohdistua rikoksen tuottamaan hyötyyn, rikoksentekovälineeseen, rikoksen tuotteeseen tai
näiden arvoon. 160
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5 Ympäristövahinko ja sopimus
5.1 Sopimuksen vaikutus ympäristövahinkolain soveltamisalassa
Yksityisoikeudellisen korvausvaatimuksen käsittelyssä tulee ensiksi selvittää, minkä
korvausjärjestelmän mukaiset säännökset tulevat tapauksessa sovellettaviksi.
Korvausvastuun olemassaolo ja korvauksen määrä riippuvat sovellettavasta normistosta. 161
Ympäristövahinkolain soveltamisalasta on mainittu lain 1 §:n 3 momentissa, ettei laki
koske sopimukseen perustuvaa korvausvastuuta. Itse momentissa tai lain valmistelutöissä
ei ole eritelty, millaisista korvausasioita koskevista sopimustilanteista on kysymys. 162
Vastaamatta on jätetty siihen, onko ympäristövahinkolain ulkopuolelle rajattu
sopimusliitännäiset tilanteet kattavasti, vai onko kyse kapea-alaisemmin tapauksista, joissa
vahinko on seurannut sopimusperusteisen velvollisuuden rikkomisesta tai vastaavasta
kiinteästi sopimuksen sisältöön liittyvästä vahinkoasiasta. 163
Vaikuttaa siltä, että ympäristövahinkolakia säädettäessä se on erityisjärjestelmänä pyritty
yhtenäistämään vahingonkorvausoikeudelliseen yleisjärjestelmään, jotta oikeudellinen
yhteensopivuus
säilyisi.
Ympäristövahinkolakia
tulisi
noudattaa
vahingonkorvausoikeudessa jo sovelletusti sopimusperusteisen vastuun ja deliktivastuun
rajapinnassa, koska lainsäätäjän nimenomaista päinvastaista halua ei ole tuotu millään
tavoin lain valmistelutöissä tai soveltamisalasäännöksessä esille. 164
Vaikka vahingonkorvauslakia ja ympäristövahinkolakia nähtäisiin siis sovellettavan
yhtenäisesti
sopimusoikeudellisesta
näkökulmasta,
kysymyksiä
herättää
vahingonkorvauslain säätämisestä asti käyty keskustelu sen soveltamisalasäännöksestä.
Sopimusperusteisuuden tulkinnallisuudesta ja deliktivastuun mahdollisesta syrjäytymisestä
kokonaan ei ole oikeuskirjallisuudessa päästy yhtenäiseen näkemykseen. Korkeimman
oikeuden ennakkoratkaisut ovat toisaalta siirtäneet soveltamisalan tarkastelua
tarkkarajaisesta tulkinnasta kohti yleistä sopimusoikeuden tulkintaa sopimuksesta osana
vastuujärjestelmää. 165
Yleisesti vahingonkärsijälle edullisempi tilanne on silloin, kun hänen vaatimuksensa
perustuvat
sopimusoikeudellisiin
vastuusääntöihin.
Tällöin
puhtaiden
varallisuusvahinkojen korvauskelpoisuus ei ole sidottu vahingonkorvauslaissa
määritettyihin perusteisiin. Myös sopimusvastuulle ominainen tuottamusta koskeva
todistustaakka kääntyy. 166 Vahingonkorvaustilanteiden tavoin sopimusvapauteen perustuen
toiminnanharjoittajan
ja
vahingonkärsijän
välinen
sopimus
syrjäyttää
ympäristövahinkolain, mikäli sopimuksella on määritetty ympäristövahingon
korvaamisesta tai korvauksettomasta sietämisestä. Samalla tavoin korvauksen määrä ja sen
suoritustapa on sovittavissa. 167
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Ympäristövahinkojen kohdalla vahingonkärsijän tilanteen voidaan toisaalta nähdä olevan
päinvastainen ympäristövahinkolain tarjotessa merkittävää korvaussuojaa muun muassa
vastuuperusteen ankaruuden, kevennetyn syy-yhteysvaatimuksen ja korvattavien
vahinkojen sisällön osalta. On siis mahdollista, että ympäristövahinkolain
soveltamisalarajaus johtaa vahingonkärsijän aseman heikentymiseen sopimusperusteisen
vastuun kohdalla. 168
Keskustelua on käyty edelleen siitä, tarkoitetaanko sopimuksella kaikkia osapuolten välillä
olevia sopimuksia vai tulisiko nimenomaisesti tarkastella sopimusta vahingon
korvaamisesta. On todettu, ettei pelkkä sopimuksen olemassaolo riitä syrjäyttämään
deliktivastuuta, mutta kohtuullisen lähellä sopimussuhdetta olevissa tilanteissa voitaisiin
joustavasti soveltaa sopimusoikeudellista normistoa. 169
Ympäristövahinkolain 1 §:n 3 momentilla ei tarkoiteta vahinkotilanteen jälkeen soviteltuja
korvaussopimuksia, vaan nimenomaisesti tilanteita, joissa korvausvastuu on
sopimusperusteista. Tapaukset eivät ole myöskään yksiselitteisesti sellaisia, joissa
toiminnanharjoittaja ja vahingonkärsijä olisivat sopimussuhteessa keskenään.
Ympäristövahinkolain soveltamisalan mukaiset sopimustilanteet liittyvät määrätyin
rajoittein toimintaan, jonka seurauksena saattaa olla ympäristövahinkojen aiheutumista, tai
jonka sopimusehtoihin sisältyy ympäristövahinkojen korvausasiat toiselle osapuolelle.
Tällaista toimintaa voi olla alueen tai tilan vuokraaminen, urakointi, alueen muu
käyttöönottaminen tai työturvallisuusasioihin liittyvät sopimukset. Toisaalta
ympäristövahinkolain 2 §:ssä määritettyä suhdetta muuhun lainsäädäntöön verraten
sopimuksen yleisiin korvauslausekkeisiin voi olla hankala arvioida johtuen esimerkiksi
tilaajan vajaasta ymmärryksestä sovitun toimituksen tai urakan vahinkoriskiä kohtaan. 170
Deliktivastuu ei välttämättä sulkeudu syrjäytymisperiaatteen mukaisesti kokonaan
sopimusoikeudellisen järjestelmän alta, jolloin vahingonkorvausjärjestelmät säilyisivät
toisiinsa sekoittumattomina. Väistymisperiaatteen sijasta voisi kuitenkin deliktivastuuta
soveltaa myös sopimusperusteisessa korvausvastuussa rinnakkaisperiaatteen lailla. Yleinen
sopimusvapaus mahdollistaa osapuolien keskinäisen sopimisen ympäristövahinkolain
mukaisesti, vaikkakaan ei ympäristövahinkolain mukaan. Toki korvausperusteet ja –määrät
voi sopia myös laista poikkeavalla tavalla ja ympäristövahinkoasioissa onkin nähty suurta
halukkuutta sopimiseen, eikä antaa asian mennä tuomioistuimen käsittelyyn saakka. 171

5.2 Korvausvastuun sopimusperusteisuus
Sopimusperusteisuus korvausvastuun määrittelemisessä voidaan jaotella neljään eri
tulkintaan:
1. Sopimusperusteisiksi
katsotaan
kaikki
sopimusosapuolten
väliset
vahingonkorvausasiat.
2. Sopimusperusteisiksi
katsotaan
kaikki
sopimusosapuolten
väliset
vahingonkorvausasiat, jos niillä on pienikin yhteys sopimuksen mukaiseen
toimintaan tai sopimuksella perustettuihin velvoitteisiin.
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3. Sopimusperusteinen vastuu on kyseessä, jos se on seurausta sopimuksella
perustetun velvoitteen rikkomisesta, mutta ei silloin, kun velvoite on olemassa
muutoinkin.
4. Sopimusperusteinen vastuu on kyseessä vain, jos esimerkiksi korvattavia
vahinkolajeja, vastuun enimmäismäärää tai korvausvastuun sisältöä muutoin on
säännelty sopimusehdoissa. 172
Ei vaikuta todennäköiseltä, että ensimmäisen tulkinnan mainitsemalla tavalla
sopimusperusteisuus vahinkotilanteissa samaistettaisiin sopimuksen olemassaoloon, jolloin
kaikki sopimusosapuolten väliset vahingot käsiteltäisiin sopimusperusteisena vastuuna.
Tätä näkemystä tukee myös se, että ympäristövahinkolaissa ja vahingonkorvauslaissa olisi
voitu jättää sopimusperusteisuus terminä mainitsematta ja puhua sen sijaan yksiselitteisesti
sopimusosapuolten välisestä suhteesta.173
Toisen tulkinnan mukaisesti tapahtunut vahinko olisi jossain määrin yhteydessä
sopimuksessa määritettyyn toimintaan, mutta vastuun ei tarvitsisi olla riippuvainen
sopimuksella perustetuista velvoitteista ja määräyksistä. Tällainen tapaus voisi olla
vuokrakiinteistöllä tapahtunut kemikaalivahingosta seurannut maaperän saastuminen.
Vastuu ei perustuisi sopimuksen mukaisiin velvoitteisiin, mutta vahinko olisi tapahtunut
vuokrasopimuksessa mainitusta kiinteistön käyttötarkoituksesta. 174
Kolmas tulkinta sopimusperusteisuudesta edellyttää sopimuksella perustetun velvoitteen
loukkaamista ja muutoinkin päädytään tulkitsemaan hankalammin täyttyviä edellytyksiä.
Vastuuta ei voisi syntyä sellaisten toimijoiden välille, jotka eivät ole sopimussuhteessa
keskenään, koska vastuu edellyttää nimenomaan sopimuksella perustetun velvoitteen
rikkomista. Sopimusperusteista vastuuta ei tule sekoittaa sopimuspuolten välisen vastuun
kanssa, koska se saattaa seurata myös muusta normistosta. Muun muassa
toiminnanharjoittajan turvallisuusvelvoitteita ei välttämättä perusteta sopimuksella, vaan
ne vallitsevat muutoinkin. 175
Neljäs, kapea-alainen sopimusperusteisuuden tulkinta olisi voimassa, kun korvausvastuu
seuraa toimijoiden väliseen sopimukseen kirjatuista edellytyksistä ja laajuuksista.
Oikeustoimiperusteista velvoitetta on tällöin muokattu sopimusmääräyksin niin, että
ympäristövahinkolaki syrjäytyy. 176
On perusteltua kysyä, miksi ulkopuolinen vahingonkärsijä olisi paremmin suojattu
vahinkotapauksissa verraten vahingon kärsineeseen sopimuskumppaniin. Vaikka
ympäristövahinkolain valmistelutöissä ei asiaa perustella, voi tilannetta argumentoida
vuokranantajan vaikutusmahdollisuuksien kautta vuokrasopimustilanteessa. Vuokranantaja
voi halutessaan kontrolloida vahinkoriskiään vuokralaisvalinnalla, vakuusvaatimuksilla ja
vuokralaisen toiminnan seuraamisella. 177

172

Hemmo M., 2005, s. 62
Hemmo M., 2005, s. 62
174
Hemmo M., 2005, s. 63
175
Hemmo M., 2005, s. 63
176
Hemmo M., 2005, s. 63-64
177
Hemmo M., 2005, s. 64-65
173

49

Keskeinen kysymys on se, onko vahinkojen aiheutumisesta ja niiden korvaamisesta
erikseen sovittu, jolloin ympäristövahinkolaki syrjäytyy. Sopimusperusteisuus määräytyisi
edellä esitettyjen vaihtoehtojen 3 ja 4 yhdistelmänä sen mukaan, onko sopimus muuttanut
vahingonaiheuttajan vastuun laajuutta, vai olisivatko samat velvoitteet olleet voimassa
ilman sopimuksen olemassaoloakin. 178
Ympäristövahinkovastuu olisi sopimusperusteista
jääden ympäristövahinkolain
ulkopuolelle ensinnäkin velvoitteiden laajennuttua sopimuksen olemassaolon myötä,
jolloin vahinko on tulkittavissa seurauksena lakimääräisen tason ylittävän velvoitteen
rikkomisesta. Tilanne tosin johtaisi vahvaa suojaa tarjoavan ympäristövahinkolain
syrjäytymiseen, kun vastuuperusteet tulkittaisiin merkittävästi epätäsmällisemmästä
normistosta.179
Muita mahdollisia sopimusperusteisia ympäristövastuutilanteita voisi nähdä esimerkiksi
vuokrasuhteessa. Vuokranantaja voidaan sopimuksessa velvoittaa hyväksymään tiettyä
kulumista kiinteistössä ilman hyvitystä tai vastaavasti vuokralaiselta voidaan edellyttää
kiinteistön saattamista vuokrasuhteen alkua vastaavaan kuntoon. Ympäristövahinkolakia ei
sovelleta tällaisessa tilanteessa, kun sopimukseen on riittävällä tarkkuudella merkitty
mahdolliset ympäristöriskit, vaan vastuuasioissa sovelletaan sopimusehtoja ja
sopimusoikeudellista normistoa. 180

5.3 Sopimusperusteisen korvausvastuun yksilöidympi tulkinta
Sopimusoikeudelliselta näkökannalta tulee myös tarkastella, onko ympäristövahinko
seurausta sopimusehtojen rikkomisesta, vai onko vahinkotilanne irrallinen itse
sopimuksesta. Sopimusperusteisuus edellyttää vahingon vähintään jonkinasteista liityntää
sopimuksen täyttämiseen ja tapahtuneen rikkomuksen tulee olla merkityksellinen itse
vahingon
kannalta.
Tulkinnalliseksi
jää,
koska
ympäristövahingolla
ja
sopimusrikkomuksella on riittävä yhteys. Yksinkertaistettuna sopimusvelvoitteen
rikkomisesta seurannut ympäristövahinko käsitellään sopimusperusteisena vastuuna ja
vastaavasti ympäristövahinkolain mukaan, jos sopimusvelvoitteen rikkomista ei ole
tapahtunut. Toisaalta ympäristövahinkoriskejä ei usein osata etukäteen ennakoida ja
tunnistaa sopimukseen. Pääsääntöisesti ympäristövahingon aiheuttanut sopimusrikkomus
tapahtuu tilanteissa, jotka eivät kuulu sopimuksen ensisijaisiin suoritusvelvollisuuksiin,
vaan sivuvelvoitteisiin liittyviin toimintoihin. 181
Sopimusrikkomus on toki kapea katsantonäkökulma kaikkiin ympäristövahinkotapauksiin,
joten on tarpeen tutkia sopimustilannetta kokonaisuutena tarkemmin. Sopimukset voidaan
luokitella ympäristövahingon suhteen tutkien vahingon liittymistä sopimukseen. Jos
sopimuksen mukaisen päävelvoitteen toiminta on merkittävää ympäristölle, on myös
ympäristön
huomioiminen
osa
sopimusvelvoitteita
ja
ympäristövahingot
sopimusrikkomuksia. Ympäristövahingon ja sopimuksen välistä suhdetta on luokiteltu
seuraavasti:
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1) On olemassa sopimus tai sen osa, jossa ympäristövahingon korvaamisesta on
ennakollisesti tai vahingon tapahduttua sovittu,
2) On olemassa sopimusehto, jonka rikkomisesta seuraa ympäristövahinko,
3) On olemassa sopimussuhde, johon liittyy suuri ympäristövahinkoriski,
4) On olemassa sopimussuhde, mutta siihen ei normaalisti ole etukäteen nähtävissä
ympäristövahinkoriskiä, eikä sopimusosapuolten voi olettaa olevan sellaisesta
riskistä tietoisia. 182

5.3.1 Sopimusvelvoitteen rikkomus osana
sopimusperusteisuuden määrittelyä
Edellä on käsitelty vahinkotilanteiden korvausasioiden sopimusperusteisuutta siitä
näkökulmasta, liittyvätkö sopimus ja ympäristövahinko toisiinsa. Sopimuksen ja vahingon
liitynnän puuttuessa käsitellään korvaus yksiselitteisesti deliktivastuuna. Jotta
sopimusperusteinen korvaus syrjäyttäisi deliktivastuun, tulee lisäksi tutkia vahingon ja
sopimusvelvoitteen
rikkomisen
liityntää.
Mikäli
kyseessä
on
selkeästi
sopimusrikkomuksesta seurannut vahinko, korvausasia käsitellään sopimusperusteisesti. 183
Sopimusrikkomuksen määrittelylle on puolestaan oma tulkinnallinen tarpeensa. Täysin
yksiselitteisesti sitä ei ole pystytty tekemään, mutta osapuolilla voidaan nähdä olevan
sopimuksestaan seuranneet perustellut odotukset toimintatavoille ja sopimusvelvoitteen
rikkominen olisi tällaisen perustellun odotuksen rikkominen. Yleisesti sopimuksen
täyttämisestä ei saa seurata sopimuskumppanille haittaa aiheuttavaa ympäristövahinkoa tai
sellaista ympäristövahinkoa, josta ei ole sovittu.184
Perustellut odotukset on käsitteenä hankala ymmärtää ja korkein oikeus on vielä
ratkaisussaan KKO 2009:92 laajentanut käsitettä sopimuskirjausten ulkopuolelle
todetessaan, että korvausvastuu voidaan perustaa sopimuksesta tai siihen vaikuttavasta
lainsäädännöstä johtuvista velvoitteista. Edelleen myös termi ”sopimukseen vaikuttava
lainsäädäntö” jää avoimeksi, mutta on selvää, että ympäristönsuojelulainsäädännölle tulee
antaa painoarvoa. Sopimusosapuolilla saa olla perustellut odotukset, että toiminnassa
noudatetaan kaikkia tarpeellisia toimenpiteitä ympäristölle haitallisten seurausten
ehkäisemiseksi. 185 Tällaista huolellisuusvelvoitetta tukee etenkin ympäristönsuojelulain 20
§:n yleiset periaatteet, jonka mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavassa
toiminnassa on periaatteena, että menetellään toiminnan laadun edellyttämällä
huolellisuudella ja varovaisuudella ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi sekä otetaan
huomioon toiminnan aiheuttaman pilaantumisen vaaran todennäköisyys, onnettomuusriski
sekä mahdollisuudet onnettomuuksien estämiseen ja niiden vaikutusten rajoittamiseen
(varovaisuus- ja huolellisuusperiaate).
Osapuolten välinen sopimus koostuu erilaisista velvoitteista, jotka edellyttävät osapuolia
toimimaan jollain tietyllä tavalla. Ympäristöasioista sopimuksiin kuitenkin kirjataan usein
vain yleisellä tasolla toteamuksia kuten ”kiinteistön maaperä ei ole pilaantunut” tai
”toiminta ei ole ympäristölle haitallista”, mutta näiden silti voidaan nähdä edustavan
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sopimuksen tarkoitusta. Jos tällaiset yleiset kirjaukset eivät lopulta toteudu, on kyse
sopimusrikkomuksesta, koska osapuolten tarkoitus ei toteudu. On myös mahdollista, että
tällaiset toteamukset nähdään sisältyvän sopimukseen perusteltuina odotuksina
tunnusomaisena nimenomaisessa sopimussuhteessa saaden siten oikeudellisen velvoitteen
aseman, vaikka niitä ei olisi kirjattukaan sopimusteksteihin. 186

5.3.2 Toiminta, johon liittyy ympäristöriski
On myös syytä ottaa erityiseen tarkasteluun sopimukset, joiden täyttämiseen liittyy
normaalia merkittävämpi ympäristövahinkoriski. Tilanne on erityisen ominainen
rakennusalalla, jolla osapuolet ovat tietoisia, tai heidän ainakin pitäisi olla tietoisia
ennakoitavista, merkittävistä riskeistä. Osapuolten välillä on olemassa sopimussuhde,
mutta sopimuksessa ei ole otettu kantaa ympäristövahinkoihin, eikä vahinko ole seurausta
sopimusehdon rikkomisesta. Tunnuksenomaista on myös usein kiireessä tehdyt,
sisällöltään niukat sopimukset, joissa ei ole tunnistettu mahdollisia vahinkoriskejä, vaikka
ne kyseiselle toimitukselle olisivatkin keskeisiä. 187
Rakennushankkeissa helposti nähtävissä ympäristöriski on esimerkiksi ympäristölle
haitallisten rakennusaineiden ja –materiaalien päätyminen kiinteistön omistajan
maaperään. Rakennushankkeessa käytettävien haitallisten, mutta alalla ominaisten
materiaalien myötä toimijalla voidaan nähdä korostunut huolellisuusvelvoite
sopimuskumppaninsa omaisuutta kohtaan. Osapuolet ovat valinneet toisensa
sopimuskumppaneikseen ja heillä on ollut mahdollisuus neuvotella ja arvioida riskitekijät
sopimukseen. Sopimuksen sisältöä täyttäessä ei saa aiheuttaa vahinkoa
sopimuskumppanille, eikä toisaalta vahinkoa olisi syntynyt ilman sopimusta.
Vahinkoriskin toteutuminen on sopimusvelvoitteen rikkominen ja siksi korvausasia on
käsiteltävä sopimusvastuun kautta.188
Pelkkä sopimuksen olemassaolo ei siis muodosta automaattisesti sopimusperusteista
vastuuta ympäristövahinkotapauksessa. Sopimusperusteisen vastuun muodostumisen
määrittävänä tekijänä voidaan pitää riskitodennäköisyyttä sopimustilanteessa.
Arvioitavaksi tulee myös, mitä osapuolet ovat tienneet tai mitä heidän olisi pitänyt tietää
vahinkoriskistä. Sopimuksessa osapuolet ovat voineet yhteisellä päätöksellään muuttaa
olennaisesti omaa riskipositiotaan eli seurausta, joka osapuolelle seuraa riskin
konkretisoituessa. Tällaisessa tapauksessa sopimukseen sitoutuminen johtaa myös
sopimusperusteiseen vastuuseen. Mikäli sopimuksella perustetun riskin korvaamista
käsiteltäisiin kuitenkin deliktivastuuna, olisi se ristiriidassa järjestelmien erillisyyden
periaatteen kanssa. 189
Riskin täydellinen määrittäminen ei ole käytännössä mahdollista, joten on mielekkäämpää
tarkastella riskin todennäköisyyttä sekä riskin toteutuessa sen aiheuttaman vahingon
määrää. Vaikka riski ei olisi erityisen todennäköinen, mutta sillä olisi realisoituessaan
merkittävät seuraukset, sen painoarvon tulee olla on suurempi kuin seuraukseltaan pienen
vahingon. Toisaalta merkittävä vahinkoriski tulee aina huomioida sopimussuhteessa,
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vaikka sen seuraus ei olisi suuri. Riskikäsitteen sisällyttäminen sopimussuhteeseen
sopimusperusteisen
vastuun
edellytyksenä
korostaa
osapuolten
ymmärrystä
ympäristövahinkojen luonteeseen osana sopimustaan. Näin on hyväksytty, että
ympäristövahingon vaara liittyy sopimuksen, mikä alleviivaa sopimusoikeudellista
näkökulmaa mahdollisessa korvaustilanteessa. 190

5.3.3 Nimenomainen sopimus vahingon korvaamisesta
Nimenomaisen sopimuksen voi määrittää ympäristövahinkoasian käsittelyssä niin, että on
olemassa sopimus tai sopimuksen osa, jossa on käyty läpi määrätyn ympäristövahingon
korvaaminen vahinkotapahtumaa ennen tai sen jälkeen. On huomioitavaa, ettei
korvausvelvollisuus perustu tuolloin sopimusrikkomukseen, vaan tietystä vahingosta
seuranneeseen osapuolien väliseen sopimukseen vahingonkorvauksesta. Kyseeseen voi
tulla useampiakin vahinkoja tai vahinkotyyppejä koskeva sopimus, johon voi myös liittyä
muun muassa korvauksen määrät tai vastuuperusteet. Toki useampia asiakokonaisuuksia
käsittävän sopimuksen yksittäinen sopimusehto koskien ympäristövahinkotapauksia on
samalla tavoin osapuolten välinen nimenomainen sopimus. Rakennusalalla tällainen
laajempi kokonaisuus voisi olla esimerkiksi maaperän pilaantuminen. Sopimuskirjauksiin
tulee kiinnittää huomiota, koska liian epätarkat sanamuodot esimerkiksi pelkästään
pilaantumisen korvaamisesta saattavat johtaa epäselvyyksiin. Epätarkkuuden myötä
voidaan argumentoida sovitun kaikesta mahdollisesta pilaantumisesta tai ainoastaan
toiminnalle tyypillisimmistä pilaantumisvahinkotyypeistä. 191 192
Ennakkoon sopimukseen kirjattu sopimusehto voi olla myös negatiivinen, jolloin
korvaussumma on huomattavan pieni tai korvausvastuu on poistettu kokonaan. Tällaiset
sopimusehdot ovat sopimusvapauden myötä mahdollisia, mutta saattavat lopulta vaikuttaa
kohtuuttomilta tai peräti hyvän tavan vastaisilta.193
Sopimuksen myötä deliktivastuu väistyy sopimusoikeudellisen vastuun tieltä, mutta
edelleen jää erilliseksi sopimusoikeudelliseksi tarkastelukseen, onko sopimus tai siinä
määritetty korvaus kohtuullinen. Korvaussopimus ei siten automaattisesti johda
ympäristövahinkolain soveltamatta jättämiseen. Mikäli sopimuksessa on varauduttu
selkeästi ennakoitavissa olleisiin, toiminta-alalle tyypillisiin vahinkotilanteisiin, eikä
vahingonkärsijä näin ole sopimuksessa osannut vaatia korvausta luonteeltaan yllättävästä
vahingosta, ei sopimus sido vahingonkärsijää. Sopimus saattaa sisältää
toiminnanharjoittajan ilmoittamis- ja varoitusvelvoitteita ja nämä velvoitteet
laiminlyötyään voi sopimuksen vaikutus raueta mahdollistaen vahingonkärsijän vaateen
ympäristövahinkolain mukaisiin korvausvaatimuksiin. 194 195
Ympäristövahingolla saattaa olla merkittävät taloudelliset seuraamukset. Silti laajaalaisissa sopimuskokonaisuuksissa ympäristöasioihin ja mahdollisiin vahinkotilanteisiin on
viitattu vain sopimuksen vakioehdoin tai yleislausein. Näin voidaan nähdä sovitun
nimenomaisesti myös vahinkojen korvaamisesta, mutta on mahdollista, ettei todellista
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sopimista korvaamisasioista ole kuitenkaan käyty sopimusneuvotteluissa, vaikka
molemmat osapuolet olisivatkin tietoisia toimintaan liittyvistä mahdollisista
ympäristöriskeistä.196
Ympäristövahinkojen korvaamisesta sopiminen edellyttää sopimusosapuolien ymmärrystä
riskeistä ja vahinkojen erityispiirteistä vähintään kohtuullisella tasolla. Asianmukaisesti
neuvotellun ja valmistellun sopimuksen ehtoineen voi nähdä sisältävän myös
ympäristövahinkojen korvaamisesta sopimisen, vaikka kyseessä olisi ainoastaan
ohimennen käyty asia. Deliktivastuun mukainen korvauskäsittely tulee kysymykseen vasta,
jos osapuolten voidaan nähdä jättäneen tarkoituksellisesti ympäristövahinkojen
korvaamisasiat sopimussisällön ulkopuolelle. 197
Sopimus itsessään ei tietenkään estä kolmannen osapuolen kannevaltaa. Samalla
kiinteistöllä toimiva vuokralainen ei luonnollisesti ole sidottu esimerkiksi maaperän
pilaantumisen tapahtuessa vahingonkärsineen sopimuskumppanin kuten maanomistajan
solmimaan sopimukseen. Tilannetta tulee kuitenkin tarkastella uudelleen kyseinen
kiinteistön mahdollisessa myyntitilanteessa toiminnan kiinteistöllä edelleen jatkuessa.
Kiinteistön ostajan mahdollisuus korvaukseen tulisi pitää avoimena, kun
sietämisvelvollisuuden rajan tulkitaan ylittyneen, mutta tutkittavaksi tulee vahingosta
aikanaan annetun korvauksen riittävyys kokonaisuutena tuolle alueelle. Oikeus terveys- ja
henkilövahinkopohjaiseen
korvaukseen
ei
kuitenkaan
syrjäydy
sopimuksen
olemassaolosta. Tulkinnanvaraista olisi myös tilanne, jossa pilaantuneen maa-alueen
luovutuksen
yhteydessä
korvausvastuu
siirtyisi
kokonaisuudessaan saajalle.
Ympäristövahinkolaki ei mahdollista poikkeamista korvausvastuun kohdentamisen suhteen
kolmannen osapuolen haitaksi. 198 199
Kun ympäristövahinko on tapahtunut, osapuolet voivat välttää oikeusprosessin sopimalla
vahingon korvaamisesta. Vahingonaiheuttajan ja –kärsijän välillä voi olla kolme erilaista
lähtökohtaa sopimiseen:
1. On olemassa sopimus vahingonaiheuttajan ja –kärsijän välillä ja siinä on sovittu
ympäristövahinkojen korvaamisesta, mutta osapuolet haluavat täydentää sopimusta
korvausmäärän suhteen,
2. On olemassa sopimus vahingonaiheuttajan ja –kärsijän välillä, mutta
ympäristövahingoista ei ole sovittu etukäteen,
3. Vahingonaiheuttajan ja –kärsijän välillä ei ole sopimusta, mutta he sopivat
vahingon korvaamisesta sen tapahduttua.200
Vaikka vahingoista sopiminen lieneekin yleistä, on syytä pohtia, onko sopiminen aina
taloudellisesti järkevää,
vai kannattaisiko
asiaan
hakea
tuomioistuimessa
ympäristövahinkolain mukainen ratkaisu. Toimijoiden voi olettaa pyrkivän lähtökohtaisesti
oman taloutensa optimointiin, joten korvausmenettelytavan valitseminen on merkittävää. 201

196

Leppä A., 2011, s. 76-77
Leppä A., 2011, s. 77
198
Hollo E., Vihervuori P., 1995, s. 69-70
199
Knuutila J, 2013, s. 49
200
Leppä A., 2011, s. 77
201
Leppä A., 2011, s. 77
197

54

5.4 Kootusti ympäristövahinkovastuusta ja sopimuksesta
Ympäristövahinkolain muodoltaan ja tarkoitukseltaan epäselvä soveltamisalarajoitus
voitaisiin toteuttaa yleisen sopimusvapauden puitteissa, koska ympäristövahinkolaki ei estä
tämänkaltaista sopimista. Rajauksen olemassaolo kuitenkin johtaa sopimusoikeudellisten
erityislakien, sopimusoikeuden yleisten periaatteiden ja vakiintuneen oikeuskäytännön
tarkasteluun. Vahva vahingonkärsijän suoja voi toteutua ympäristövahinkolain
soveltamatta jättämisestä huolimatta, koska ankaran vastuun periaatteita on sovellettu
oikeuskäytännössä jo ennen ympäristövahinkolain voimaantuloa. 202
Tarkasteltaessa ympäristövastuun rajoittamisen pitävyyttä sopimusoikeudellisin keinoin
tulee muistaa, että ympäristövahinkolain tarkoitus on antaa vahvaa suojaa
vahingonkärsijälle. Ei liene täysin yksiselitteistä, että esimerkiksi ympäristövahinkolain
määrittämästä vastuun ankaruudesta voitaisiin vain sopimuksella poiketa. Selvää on vain,
ettei vastuunrajoituksesta kolmannelle osapuolelle tapahtuneesta vahingosta voida
pätevästi sopia sopimusosapuolten kesken.203
Voimakkaasta vahingonkärsijän suojasta huolimatta ympäristövahinkolaista puuttuu
pakottavuus, minkä vuoksi laki sallii sen mukaisen vastuun supistamisen tai laajentamisen
osapuolten laatimalla sopimuksella. Sopimuksiin kirjatut vastuunrajoitukset ovat toisaalta
kyseenalaisia, koska yleisluontoisin sopimusehdoin rajoitettaisiin ympäristövahinkoja,
joiden syntymistä tai vaikutusta ei ole voitu ennakkoon arvioida. Näin tällaiset sopimukset
tulevat tapauskohtaisesti arvioitaviksi myös niiden vastuunrajoitusten kohtuullisuuden
kannalta. Ympäristövahinkojen ominaispiirteet kuten hankalasti arvioitavissa olevat
vahinkoalueen ennallistettavuus, vahingon suuruus ja riskin ennakoitavuus tulee ottaa
huomioon yleisiä sopimusoikeudellisia tulkinta- ja kohtuullistamissääntöjä sovellettaessa
ympäristövahinkoihin. Myös sopimuksiin kirjattujen vastuunrajoitusten todellinen
tarkoitus tulee arvioida. Nimenomaisesti tiettyihin ympäristökysymyksiin tehdyt kirjaukset
ovat ympäristövahinkolain soveltamisalan mukaista lain soveltamisen estävää sopimista,
mutta
yleisluontoiset
rajoitusehdot
ilman
tosiasiallista,
tarkoituksellista
ympäristönäkökulmaa eivät välttämättä ole lain tarkoittamaa sopimista. 204
Kootusti ympäristövahingon sopimusperusteisuuden korvauksen arvioinnin voi suorittaa
kolmen kysymyksen kautta:
1. Onko sopimusvahingon aiheuttaja ja vahingonkärsijä keskenään jossain
sopimussuhteessa?
2. Onko ympäristövahingolla liityntää sopimussuhteeseen?
3. Onko ympäristövahinko sopimusvelallisen sopimusrikkomus?
Tarkastelu kysymyksiin tulee aina tehdä tapauskohtaisesti, mutta tiivistetysti myönteinen
vastaus kaikkiin kolmeen kohtaan johtaa sopimusperusteisen korvausvastuun
soveltamiseen. 205
Kaikista sopimussuhteista ei kuitenkaan seuraa sopimusperusteista vastuuta
ympäristövahinkotapauksissa. Jos osapuolten välillä on sopimus, jonka toteuttamiseen ei
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lähtökohtaisesti liity ympäristövahinkoriskiä, eivätkä osapuolet ole tietoisia tai heidän ei
edes tulisi olla tietoisia vahinkoriskistä sopimusvelvollisuuksien täyttämisessä,
mahdollisella sopimusrikkomuksella ei ole yhteyttä ympäristövahinkoon. Sopimus ei ole
vaikuttanut osapuolten riskipositioon, joten korvausasia tulee käsitellä deliktivastuuna. 206
Deliktivastuuta puoltaa myös se, ettei ympäristövahinkoriskejä kovin usein käsitellä
sopimusta muodostettaessa, eikä niitä toisaalta edes osata ottaa esille. Vahinko saattaa
tapahtua hyvin etäisesti sopimuksen täyttämiseen liittyen, joten sopimusperusteisen
vastuun laajentuminen ei näin vaikuta olevan perusteltua. 207

206
207
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6 Johtopäätökset
Keskeinen ympäristö- ja jätelainsäädännön kenttä on ollut 2000-luvulla jatkuvan
muutoksen alla. Euroopan unionin lainsäädäntö sekä ympäristön merkitys tärkeänä
itseisarvona ovat johtaneet nopeatahtiseen lainsäädännön muutokseen. Siten esimerkiksi
maankäyttö- ja rakennuslain kohdalla alkuperäinen tavoite lakitasoisen sääntelyn
purkamisesta ei ole lopulta pitänyt, vaan lakia on päivitetty huomattavan
yksityiskohtaisella tarkkuudella. Alati muutoksessa oleva lainsäädäntö asettaa merkittävän
haasteen
rakennusliikkeen
toiminnan
jatkuvaan
päivittämiseen
esimerkiksi
rakennustuotteiden ominaisuuksien ja energiatehokkuuden saralla.
Ympäristövahinkolakia soveltavaa oikeuskäytäntöä on edelleen niukasti. Se ei tarkoita sitä,
että ympäristövahinkoja ei olisi tapahtunut, vaan nimenomaisesti korostaa
sopimusmenettelyn yleisyyttä. Järjestelmän kestävyyden kannalta vahinkotapauksen
osapuolten välinen sopiminen on varsinkin selvissä tilanteissa järkevää. On perusteltua
olettaa, että epäselvemmät, mutta kuitenkin sovitut tapaukset saattavat olla sellaisia, joissa
toimijan olisi oman taloudellisen etunsa kannalta kannattanut hakea tuomioistuimen
päätös. Toisaalta suuntaus lienee, että sopimusperusteinen vastuu sisältää jo merkittävästi
deliktivastuun ominaisuuksia.
On myös tärkeää huomioida, että ympäristövahinkolakia sovelletaan sen voimaantulon
jälkeiseen pilaantumiseen. Ympäristövahinkolakia edeltävä lainsäädäntö saattaa tulla
sovellettavaksi esimerkiksi korkeimman oikeuden ratkaisun KKO:2011:62 kaltaisissa
pilaantuneen maaperän tilanteissa kiinteistökauppojen yhteydessä. Joka tapauksessa
vaikuttaa siltä, että ympäristövahingon korvausvastuun kohdentuminen määräytyy edelleen
tapauskohtaisen todistelun perusteella ja sovellettavan lainsäädännön kokonaisvaltainen
hallitseminen on ensisijaista.
Sopimusteknisen ja -oikeudellisen kehittymisen ohella tulee kiinnittää huomiota yleiseen
huolellisuuteen ja laadunvarmistukseen toiminnassa. Korkeimman oikeuden ratkaisut
KKO:1999:124, KKO:2001:61 ja KKO:2012:29 osoittavat, että korvausvastuu saattaa
seurata huolimattomuudesta tai työtehtävien laiminlyönnistä, minkä vuoksi esimerkiksi
työtapojen soveltuvuus ympäristöönsä tulee aina tapauskohtaisesti tarkastella.
Ympäristövahingot ovat rakennusliikkeen toiminnalle ominainen riski, mutta sopimuksiin
ympäristöasiat sisällytetään usein vain yleisluontoisina lausekkeina, eikä aitoa
riskiarviointia ole tehty. Todellisista vahinkoriskeistä ja etenkin riskin toteutuessa
mahdollisesti huomattavistakin taloudellisista seurauksista huolimatta ei sopijaosapuolilla
ole useinkaan riittävää ymmärrystä vahinkoriskeistä ja niiden erityispiirteistä.
Vahinkotilanteen jälkeen sopimuksen yleisluontoiset sopimusehdot johtavat riskin
toteutuessa näiden ehtojen tosiasiallisen tarkoituksen määrittämiseen. Vaikeasti
ennakoitavien ympäristövahinkojen mahdollinen vastuun muutos yleisluontoisella
lausekkeella ei ole lainsäädännössä tarkoitettua sopimista eikä siten muuta
tarkoituksellisesti osapuolten riskipositiota eli seurausta vahinkoriskin toteutuessa.
Rakentamisen riskienhallintaan ja hankekohtaiseen sopimusoikeudelliseen suunnitteluun
tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Riskien todennäköisyyden arviointi ja niiden
toteutuessa seuraavien vahinkojen määrän arviointi on jo normaalia käytäntöä, mutta
hankkeelle tai toimitukselle ominaisten ympäristöriskien havaitseminen sekä ennen
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kaikkea niiden todellinen huomioiminen sopimusneuvotteluissa ja -kirjauksissa sekä tällä
tavoin ympäristövahingon vaaran hyväksyminen osana sopimuksen täyttämistä on kenties
vielä puutteellista.

58

Lähdeluettelo
Kirjallisuuslähteet
Ekroos, Ari & Majamaa, Vesa. Maankäyttö- ja rakennuslaki. 3. p. Helsinki: Tekijät ja
Edita Publishing Oy, 2015. 964 s. ISBN 978-951-37-6533-0
Ekroos, Ari & Kumpula, Anne & Kuusiniemi, Kari & Vihervuori, Pekka.
Ympäristöoikeuden pääpiirteet. 3. p. Helsinki: Sanoma Pro, 2012. 673 s. ISBN 978-95263-1324-5.
Hallberg, Pekka & Haapanala, Auvo & Koljonen, Ritva & Ranta, Hannu & Reinikainen,
Jukka. Maankäyttö- ja rakennuslaki. Helsinki: Talentum Pro, 2015. 1487 s. ISBN 978-95214-2021-4.
Hollo, Erkki J. Ympäristönsuojeluoikeus. Helsinki: WSOY, 2001. 592 s. ISBN 951-670049-7.
Hollo, Erkki J. Johdatus ympäristöoikeuteen. Helsinki: Talentum, 2009. 570 s. ISBN 978952-14-1372-8.
Hollo, Erkki J. Ympäristö ja oikeus. Helsinki: Helsingin yliopiston oikeustieteellinen
tiedekunta, 2009. ISBN 978-952-10-3762-7.
Hollo, Erkki J. & Vihervuori, Pekka. Ympäristövahinkolaki. Jyväskylä: Lakimiesliiton
kustannus, 1995. 329 s. ISBN 951-640-771-4.
Jääskeläinen, Lauri & Syrjänen, Olavi. Maankäyttö- ja rakennuslaki selityksineen:
käytännön käsikirja. Helsinki: Rakennustieto, 2010. 927 s. ISBN 978-951-682-946-6.
Leinonen, Jukka & Marttinen, Kari & Salila, Jari & Seppälä, Mika & Siitari, Eija.
Ympäristönsuojelulainsäädäntö. Helsinki: Edita Publishing Oy, 2015. 650 s. ISBN 978951-37-6677-1.
Marttinen, Kari & Saastamoinen, Salla & Suvanto, Sanna. Yrityksen ympäristövastuut. 2.
uud. p. Helsinki: Kauppakaari. 2000, 344 s. ISBN 952-14-0184-2.

Verkkolähteet
Hemmo, Mika. Ympäristövahinkolaki ja sopimukseen perustuva vastuu. Helsinki: Edita
Publishing Oy, 2005. s. 59-74. Saatavilla: https://www.edilex.fi/artikkelit/4667.pdf
Knuutila, Jaakko. Ympäristövahinkoa koskevan korvausvastuun kohdentuminen. Helsinki:
Edita Publishing Oy, 2013. Pro gradu. 73 s. Saatavilla:
https://www.edilex.fi/opinnaytetyot/9550.pdf

59

Leppä, Arimo. Ympäristövahinkojen sopimusperusteinen korvaaminen. Julkaistu teoksessa
Ympäristöpolitiikan ja –oikeuden vuosikirja 2011. Joensuu, 2011. s. 49-121. Refereeartikkeli. Saatavilla: https://www.edilex.fi/ymparistopolitiikka_ja_oikeus/8601.pdf

Lainsäädäntö
19.12.1889/39. Rikoslaki.
31.5.1974/412. Vahingonkorvauslaki.
19.8.1994/737. Laki ympäristövahinkojen korvaamisesta.
21.4.1995/578. Laki rikoslain muuttamisesta.
5.2.1999/132. Maankäyttö- ja rakennuslaki.
17.6.2011/646. Jätelaki.
21.12.2012/958. Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta.
27.6.2014/527. Ympäristönsuojelulaki.
5.5.2017/252. Laki ympäristövahinkojen arviointimenettelystä.

Hallituksen esitykset
HE 187/1973. Hallituksen esitys eduskunnalle vahingonkorvausta koskevaksi
lainsäädännöksi.
HE 165/1992. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ympäristövahinkojen korvaamisesta ja
laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta.
HE 94/1993. Hallituksen esitys eduskunnalle rikoslainsäädännön kokonaisuudistuksen
toisen vaiheen käsittäviksi rikoslain ja eräiden muiden lakien muutoksiksi.
HE 101/1998. Hallituksen esitys eduskunnalle rakennuslainsäädännön uudistamiseksi.
HE 199/2010. Hallituksen esitys eduskunnalle jätelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.
HE 81/2012. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maankäyttö- ja rakennuslain
muuttamisesta.
HE 214/2013. Hallituksen esitys ympäristönsuojelulaiksi ja laeiksi eräiden siihen liittyvien
lakien muuttamisesta.
HE 259/2016. Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä ja
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.
60

Valtioneuvoston asetukset ja niiden perustelut
10.9.1999/895. Maankäyttö- ja rakennusasetus
28.6.2006/591. Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä
maarakentamisessa.
17.8.2006/713. Valtioneuvoston asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä.
1.7.2007/214 Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen
arvioinnista
16.4.2012. Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi jätteistä.
19.4.2012/179. Valtioneuvoston asetus jätteistä.
23.4.2013. Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi jätteistä annetun valtioneuvoston
asetuksen muuttamisesta.

Muut asetukset
17.6.2014/465. Ympäristöministeriön asetus pohjarakenteista

Oikeustapaukset
KKO:1996:59. Saatavilla:
http://finlex.fi/fi/oikeus/kko/kko/1996/19960059?search%5Btype%5D=pika&search%5Bp
ika%5D=1996%3A59
KKO:1999:124. Saatavilla:
http://finlex.fi/fi/oikeus/kko/kko/1999/19990124?search%5Btype%5D=pika&search%5Bp
ika%5D=1999%3A124
KKO:2001:61. Saatavilla:
http://finlex.fi/fi/oikeus/kko/kko/2001/20010061?search%5Btype%5D=pika&search%5Bp
ika%5D=2001%3A61
KKO:2011:62. Saatavilla:
http://finlex.fi/fi/oikeus/kko/kko/2011/20110062?search%5Btype%5D=pika&search%5Bp
ika%5D=2011%3A62
KKO:2012:29. Saatavilla:
http://finlex.fi/fi/oikeus/kko/kko/2012/20120029?search%5Btype%5D=pika&search%5Bp
ika%5D=2012%3A29

61

KHO 18.2.2000/312. Saatavilla:
https://www.edilex.fi/kho/lyhyet_ratkaisuselosteet/200000312
KHO 18.2.2000/313
https://www.edilex.fi/kho/lyhyet_ratkaisuselosteet/200000313

62

