
YMPÄRISTÖOIKEUS (OAIO 1201) Aineppintotentti 24.1.2014 r

Kysymykset arvostellaan asteikolla O-1O, ellei toisin mainita. Kun kysytään johonkin lakiin

tai asetukseen tms. säädökseen liittyvää asiaa, vastauksessa kuuluu asiaperusteiden lisäksi

mainita myös ne säännökset, joihin vastaus perustuu. Tentissä saa käyttää lakikirjaa'

pelkkä lakien referoiminen ei tuota pisteitä vaan vastauksissa edellytetään oikeudellista

tulkintaa ja argumentaatiota.

Kirjoita jokaiseen vastauspaperiin tenttivastauspaperin edellyttämät tiedot. Kirjoita jokainen

vastaus eri vastauspaperille täydellisin virkkein, jollei tehtävänannossa toisin pyydetä' Jos

luovut tentistä, jätä kysymysten 1 ja 4 osalta vastauspaperit asianmukaisesti täytettynä se-

kä ilmoitus luovuttamisesta. Kirjoita selvällä käsialalla ja jätä marginaalit sivun laitaan'

Jokaisen vastauksen maksimipituus on kaksi (2) sivua, ellei toisin mainita.

1 . Määrittele ytimekkäästi seuraavat käsitteet,/periaatteet: ( 5 p )

a) Emätilaperiaate

b) Halkominen

c) Läpäisyperiaate

d) Varovaisuusperiaate

2. Natura 2OOO -suojelun keskeiset oikeusvaikutukset.

3. Kaivosyhtiö Kesälaakso Oyj on harjoittanut kaivostoimintaa vuodesta 2OOZ alkaen ja

yhtiön nikkelikaivoksen tuotantoprosessi on ollut täydellä teholla toiminnassa vuoden 2OlO

kesästä lähtien. Kesälaakson tuotantoprosessissa hyödynnetään huomattavia määriä lähi-

vesistöistä saatavaa makeaa vettä. Prosessista vedet ohjataan puhdistuksen jälkeen takai-

sin vesistöön, pääsääntöisesti kaivosalueen länsipuolella sijaitsevaan jokeen; vesistöön las-

kettavan veden sisältämiä päästöjä määrittää lainvoimainen ympäristölupa.

Mainittu joki laskee noin 30 kilometrin päässä pieneen järveen, jonka rannalta A on



\

ostanut Z hehtaarin suuruisen määräalan vuonna 2OA?. A sai vuonna 2OO3 hyväksytyks(

omistamalleen alueella rantakaavan, jossa on kolme rakennuspaikkaa. Yksi niistä on ra-

kennettu A:r'l offiääl'l käyttöön (25 neliön ympärivuotisesti asuttava vapaa-ajanasunto,

vuonna 2OO4). Kaksi rakentamatonta rantatonttia A on aikonut myydä eläkkeellä jäätyään

(rakennusoikeutta kullakin 12O m2 vapaa-ajanasunnolle) ja rahoittaa kaupoilla mukavien

eläkepäivien vietto Thaimaan Pattayalla'

Keväällä 2O11 A kuitenkin huolestui. Heti jäiden lähdettyä rannasta paljastui suuri

määrä kuolleita kaloja. Tottakai A oli seurannut paikkakunnalla käytävää kriittistäkin kes-

kustelua kaivoksen mahdollisista haitallisista ympäristövaikutuksista, A kuitenkin oli luottanut

lukemiinsa kaivoksen ympäristölupien vaikutusarviointeihin, joiden mukaan haitallisia vaiku-

tuksia ei pitäisi juurikaan ulottua hänen omistamilleen kiinteistöille eikä niiden lähivesiin.

prosessiveden ympäristölupamääräyksiin A oli jopa tutustunut ja {idne mukaan vesistöön

päästettävässä vedessä saisi olla sulfaattipäästöjä enintään 75 mg/hlra. Tästä raja-arvosta

A oli keskustellut kunnan ympäristösihteerin kanssa ja viranhaltijan mukaan määrä on koh-

tuullinen eikä käytännössä aiheuta haittaa.

Kesällä ja Syksyllä 2013 tilanne on entisestään pahentunut. A ei ole enää pariin

vuoteen saanut verkoilla minkäänlaista kalaa järvestä, puhumattakaan, että sitä olisi iljennyt

syödä. Kesällä joesta järveen laskeva vesi on alkanut haista epämiellyttävälle. Paikallinen

luonnonsuojeluyhdistys on teettänyt vesistössä mittauksia ja sulfaattiarvot ylittävät jo 30 km

päässä kaivosalueesta sijaitsevalla järvellä 1OO mg,/litra.

A saapuu kiinteistö- ja ympäristöasioihin erikoistuneeseen toimistoosi ja kysyy neuvoa, sillä

Pattayalle muutto alkaa jo näyttää utopialta; rantatontteja paikkakunnalta ei kukaan halua

enää ostaa. Anna ytimekäs mutta perusteltu vastaus seuraaviin kysymyksiin lakiviitteineen'

a) Millaisia mahdollisuuksia A:lla on lähteä vaatimaan ympäristöviranomaisilta toimenpiteitä'

Mitä viranomaiset voivat käytännössä tehdä? Tähän mennessä eivät ole siis tehneet A:n

mielestä mitään. Julkisuudessa ELY keskuksen edustaja on ilmoittanut, että tilannetta tark-

kaillaan ja yhtiötä on jo 2Ol2 muistutettu ympäristöluvan raja-arvoista ja kehotettu niitä

noudattamaan. (10 p)

b) A:lle syntyy selkeitä taloudellisia seurauksia kiinteistöjen aruojen alentumisena. Voiko

näihin vaatia jotain korvauksia ja miten? (5p)



4.

5.

6.

Ympäristön käytön ohjauskeinot?

Päästökauppa?

EU:n lmpäristösääntelyn minimiharmonisointi?
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