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Mahdollisuuksia on, velvoitteita vähemmän

▪ Oikeus usein mahdollistaa valintoja, mutta 
harvemmin niitä varmistaa

▪ Sääntely tarjoaa reunaehtoja, mutta niiden sisällä on 
yleensä useita toimintamahdollisuuksia

▪ Etenkin maankäytössä kyse pitkälti siitä, miten 
välineitä osaa ja/tai haluaa käyttää

▪ Kaavoituksessa kyse erilaisten intressien 
yhteensovittamisesta

▪ Alue voidaan osoittaa suojeluun, virkistyksen, 
elinkeinotoimintaan, rakentamiseen, liikenteeseen –
tai jättää osoittamatta

▪ Luonnonsuojelusääntely tiukempaa, mutta 
samalla rajatumpaa

▪ Lähtökohtaisesti vain ”arvokkaat” kohteet turvataan 



KHO:2016:144

”oikeuden rajat”

▪ ”Kunnalla on itsehallintonsa puitteissa oikeus 

päättää millainen kaava alueelle laaditaan. 

Hallinto-oikeus voi tutkia valituksesta 

ainoastaan kaavan lainmukaisuutta koskevat 

valitusperusteet. Valtuuston hyväksymää 

lainmukaista kaavaa ei voida kumota sillä 

perusteella, että valittajan käsityksen mukaan 

alueelle olisi tarkoituksenmukaisempaa laatia 

osin toisenlainen kaava.”



KHO:2005:27

”oikeuden rajat”

▪ …voitiin luonto ja sen monimuotoisuus ottaa ympäristölupa-

asiassa huomioon vain, jos luontoarvot ovat asianomaisesta 

toiminnasta johtuvan pilaantumisen tai sen vaaran kohteena…

▪ Hakemuksessa tarkoitettu turvetuotanto merkitsi toiminta-alueen 

fyysistä muuttamista tavalla, joka voi vaikuttaa alueen 

luonnonarvoihin, maisemaan tai riistakantoihin. Tällaiset 

vaikutukset eivät kuitenkaan olleet seurausta 

ympäristönsuojelulaissa tarkoitetusta päästöstä aiheutuvasta 

ympäristön pilaantumisesta, eivätkä ne siten olleet seurausta 

ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavasta toiminnasta. 

Sanottuja vaikutuksia ei näin ollen, kun muutakaan perustetta ei 

ollut ilmennyt, voitu ottaa huomioon ympäristöluvan edellytyksiä 

ratkaistaessa tai sen lupamääräyksiä asetettaessa.



Kunnan keinoja luonnon monimuotoisuuden 
turvaamisessa

▪ Luontotiedon kerääminen (luontoselvitykset, 
viheryhteyskartoitukset)

▪ Maankäyttö ja suunnittelu

▪ Kaavoitus

▪ Rakentaminen ja ylläpito

▪ Luontopohjaiset ratkaisut

▪ Kunnan omistamien metsien, maiden ja alueen 
vesistöjen käyttö- ja hoito

▪ Luonnonsuojelualueiden perustaminen ja maiden 
hankinta luonnonsuojeluun

▪ Vieraslajien torjunta

▪ Luontotietoisuuden lisääminen (esim. 
luontokoulut, -polut,-reitit) ja kampanjat



Luonnonsuojelupolitiikka ja kunnat

▪ Luonnon monimuotoisuustavoitteita ei saavuteta

▪ Tarve kiristyvälle ohjaukselle – velvoitteita kunnille?

▪ Luonnonsuojelulaki uudistetaan (käynnistyy 2020)

▪ Kuntien roolin vahvistaminen?

▪ Maankäyttö- ja rakennuslain uudistaminen (käynnissä)

▪ Hallitusohjelma: monimuotoisuuden roolin vahvistaminen alueiden 
käytön suunnittelussa

▪ Ilmastokysymykset isompaan rooliin - jopa muiden yläpuolelle?

▪ Luonnonsuojeluun 100 m € lisäraha – kuntien resurssit?

▪ Kymmenvuotinen elinympäristöjen parantamisen toimintaohjelma 
(HELMI)

▪ METSO-ohjelmaan lisärahoitusta

▪ Kuntien korvaukset?

▪ Tukea ja näkyvyyttä kuntien luonnonsuojelutyöhön

▪ Luontoviisaat kunnat –esiselvitys 2019 (Kuntaliitto, Syke & YM)



Tekijät: Deloitte 2018, julkaistu 12.10.2018



Oikeudellista keinovalikoimaa nyt

▪ Maankäyttö- ja rakennuslaki

▪ Vaikutusten arviointi, toimintojen sijoittuminen, 
viherrakenne, liikenneverkot, tiivistäminen, 
rakennusten energiavaatimukset 

▪ Muutoksenhakumahdollisuus

▪ Luonnonsuojelulaki

▪ Luonnonsuojelun edistäminen

▪ Kunnilla ei tehtäviä

▪ Muutoksenhakumahdollisuus

▪ Laki julkisista hankinnoista

▪ LUMO- ja ilmastokriteerit hankintoihin 

▪ Metsälaki

▪ Metsänkäsittelyn monipuolistaminen, käsittelemättä 
jättäminen, avuhakkuiden vähentäminen



Oikeudellista keinovalikoimaa jatkossa – uusi MRL?

▪ Maankäyttö- ja rakennuslain uudistaminen 

käynnissä

▪ Ehdotuksia kaavoitukseen: 

– Ilmastopykälä, 

– ilmastovaikutusten arviointi, 

– viherrakenteen vahvistaminen, 

– ekologisten käytävien turvaaminen, 

– liikenteen vähähiilisyys, 

– yhdyskuntarakenteen eheys, 

– olemassa olevan infran hyödyntäminen, 

– varautuminen myrskyihin ja tulviin, 

– uusiutuvien energiamuotojen tukeminen

– ……….



Ajatuksia tulevasta

▪ Maakuntatason hiilinielulaskelmat tms.

▪ Kompensaatiovelvoite, jos nielut vähenevät 
maankäyttöpäätösten myötä?

▪ Muu kompensaatio 

▪ Kaavoitukseen korvaavat alueet?

▪ Rakennuslupiin kompensaatio myöntämisen edellytykseksi?

▪ Luonnonsuojelulain vahvistaminen

▪ Ekologiset käytävät, ilmastonmuutokseen sopeutuminen, 
reunaehtojen asettamisesta laajempaan velvoittavuuteen

▪ Kunnille isompi rooli – resurssit turvaten?

▪ Ympäristölupamenettelyihin välilliset ilmastovaikutukset 
mukaan

▪ Harkinnassa huomioon hankkeen vaatimat luonnonvarat 
ilmastonäkökulmasta – esim. sellutehtaiden tarvitseva 
puuraaka-aine ja vaikutus alueelliseen hiilinieluun?
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