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Kysymykset aruostellaan asteikolla O-lO. 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

asiahmukaisesti 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 lyhyesti
aate ja

2.

d)

a) läpäisyperiaate, b) joustava normi, c) ennaltavarautumisen peri-

rasite?

Suunnittelutarvealue alueidenkäytön suunnittelujärjestelmässä ja rakentamisen ohjauksessa?

3.

4.

Lunastusoikeuden yleisten oppien merkitys erityisperusteisessa lunastusasiassa?

Luonnonvarojen käyton ja suojelun periaatteet. Luettele viisi keskeistä periaatetta

sekä selitä lyhyesti niiden sisältö mahdollisine soveltamisesimerkkeineen.

5.

Ympäristödirektiivitjavälitönoikeusvaikutus?

6.

ja
Suomessa on viime vuosina käyty vilkasta keskustelua ydinvoiman lisäämisestä

toisaalta mahdollisuuksista korvata ydinvoiman osuutta vihreillä energiamuodoilla, kuten
tuulivoimalla ja vesivoimalla. Niittyvaaran kunnassa on suunnitteilla vesivoiman lisääminen
jokivarteen, jossa on jo ennestään kaksi vesivoimalaa, joista toinen on otettu käyttöön vas-

ta seitsemän vuotta sitten ja toinen aikaisemmin 8O-luvulla. Kunnassa ollaan valveutuneita
ympäristöasioissa, ja ympäristönäkökohdat ovat heille tärkeitä maisemallisesti kiinnostavien
kohteiden ja alueelle harvinaisten kosteikkojen suojelun vuoksi. Uuden vesivoimahankkeen
suunnitteluvaihe on nyt edennyt keskikokoisen tekoaltaan rakentamisen suunnitelmapiirus-

tuksiin. Kunnan ympäristölautakunnan jäsen neuvoo, ettei tällaisen uuden tekoaltaan rakentamiseen tarvitse tehdä erillistä ympäristövaikutusten arviointia (YVA-menettely), koska uujonkin verran
den tekoaltaan vetoisuus olisi puolet pienempi kuin viimeksi rakennetun, vain

yli 90 miljoonaa kuutiometriä. Ympäristövaikutuksethan on sitä paitsi jo selvitetty edellisten

ja niiden WA-menettelyjen yhteydessä. Kalastajat ovat
kuitenkin huolissaan joen kalatilanteesta. Kalakannat ovat jo heikentyneet edellisten vesitaloushankkeiden rakentamisen vuoksi, ja erityisesti ne, joiden elanto on osittain kiinni kalas-

vesivoimalaitosten rakentamisen

tuksen tuotosta, ovat tässä jälleen kärsijän asemassa. Lisäksi on kuultu huhuja, että n. 45
kilometrin päässä Jormanaisen kunnassa sijaitsevan kaksi vuotta sitten perustetun kaivok-

sen lietealtaan sakka-altaan vuotavan hitaasti saastunutta vesistöön, mutta toistaiseksi viranomaistahot eivät ole vahvistaneet tätä, eivätkä kalastajat ole voineet hakea korvausta
kaivosyhtiöltä.

Paikkakunnan asukkaat ovat ymmällään, ja taruitsevat apuasi. Jotta he voivat tehokkaasti

valvoa etuaan, he pyytävät sinua nyt ympäristöoikeuteen perehtyneenä juristina neuvomaan, miten tässä on syytä edetä. Selvitä kalastajille:

a) onko tekoaltaan rakentamista vaften suoritettava WA-menettely ja perustele vastauksesi.

b) Erittele myös vastauksessasi, onko kalastajilla ja missä menettelyvaiheessa mahdollisuus ilmaista mielipiteensä ja huolensa kalastukselle koituvista haitoista.
c) Jos vesivoimahanke toteutetaan, kuinka kalastuksen tarpeet ja kalakantojen elinvoimaisuus tullaan turvaamaan, etteivät paikkakunnalla iät ajat kalastaneet menetä elinkeinoaan
uuden teollisuuslaitoksen vuoksi?

