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Kysymykset arvostellaan asteikolla O-1O. 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 refe-

roiminen 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 asiånmukaisesti täytettynä se-

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

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

1. Vastaa lyhyesti:

a) kestävä kehitys, b) Läpäisyperiaate

2.

Ympäristöoikeuden ominaispiifteet (Ekroos ym. ja Kokko)

3.

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

4.

Varustamo Sea-Holding Oy myi matkustajalautta

2O12 yhtiölle X, jonka kotimaa oli Saint Vincent

M/S B Expressin 1O. heinäkuuta

ja Grenadiinit. Laiva myytiin 1,4 miljoonalla

eurolla eli romulaivan hinnalla. Suomen ympäristökeskus (Syke) asetti kaksi vuotta V:n
kaupungin satamassa maanneen laivan siirtokieltoon. Syke epäili, että laiva viedään romu-

tettavaksi Euroopan ulkopuolelle. Siirtokiellon tarkoituksena oli estää laivan päätyminen romutettavaksi työ- ja ympäristönsuojelun kannalta asiattomiin olosuhteisiin. Näin haluttiin
varmistaa asbesti

ja PCB:n asianmukainen hävittäminen. Epäilyt perustuivat laivan alhai-

seen myyntihintaan ja korkeaan ikään. Siirtokielto olisi voimassa, kunnes laivan käyttötarkoitus olisi selvitetty tai laivalle olisi haettu jätteensiiftolupa.

\
ja me*Maaliskuussa ZOl3 laivan putkistossa tapahtui jäätymisestä iohtuneita rikkor.rtumisia
ja tukkimaan
rivesi pääsi tulvimaan laivan sisälle. Pelastuslaitos onnistui paikallistamaan
vakavuotokohdat. pelastuslaitoksen mukaan uusi jäätyminen saattaa kuitenkin aiheuttaa
van öljyvuodon satama-altaaseen.
Toimit V:n kaupungin ympäristölakimiehenä. Tehtävänäsi on laatia ympäristölautakunnalle
vastaselvitys B Express alukseen liittyvistä oikeudellisista ongelmista. Lautakunta haluaa
V:n
uksen seuraaviin kysymyksiin: Onko Syken asettama siirtokielto lainmukainen, olisihan
aluksen
kaupungin intressissä saada romualus muiden murheeksi? Jos hämäräperäinen

omistaja hylkää laivan V:n satamaan, voiko vastuu aluksesta siirtyä kaupungille? Onko
ympäristölakien avulla mahdollista puuttua uhkaavaan öljyvuoto?

S.

Selosta pääpiirteittäin, miten rakentaminen ranta-alueille on säädelty.

6.

ympäristötakuuEU:nympäristöoikeudessa? Havainnollistaesimerkillä.

