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Pilaamiskiellon sääntelyhistorian 
kolmijako

� Menneisyys /sulautuminen muuttamisrajoituksiin
◦ 1962 asti

� Nykyisyys /päästöpainotteinen pilaamiskontrolli
1962 alkaen

� Tulevaisuus / dominoiva laadun kestävyyskriteeri
2022? ─



Pilaantumiskäsitteen ulottuvuudet

� Tyypillisesti vesiympäristöllinen konteksti
◦ Eriytyminen immissiosääntelystä (Suomessa)

� Syy – seuraus –asetelma
� Tunnistuksessa haitallisuuskriteeristö
◦ Materiaaliset haitat
◦ Ekologiset muutokset
◦ Haitan merkittävyys



Menneisyys



Vesioikeuslaki 1902 – yhtyneenä 
muuttamiskieltoon

� (1:24): Älköön kukaan vesistöön tuoko, heittäkö 
tai jättäkö jätteitä tai muuta, josta 
mataloituminen, haittaa kalastukselle tahi muuta 
vahinkoa seuraa tai harkitaan vastedes koituvan… 

� ”Helpotusta… saatetaan kuitenkin myöntää 
jollekin erityiselle laitokselle, jos on erinomaisia 
syitä.



Nykyisyys



Vesilaki 1961-YSL 2014 – eriytyneenä 
veden päästö/laatutarkasteluun 
� (1:19):
� ”Älköön kukaan, mikäli jäljempänä olevista 

säännöksistä ei muuta johdu, ilman 
vesioikeuden lupaa ryhtykö toimenpiteeseen, 
joka aiheuttaa vesistön pilaantumista.” 

� (27.2 §):
� Ympäristölupa on lisäksi oltava:
� 1) toimintaan, josta saattaa aiheutua vesistön 

pilaantumista eikä kyse ole vesilain mukaan 
luvanvaraisesta hankkeesta;



SITRAn periaateselvitys 1967 –
Ympäristön pilaantumisen tunnusmerkit

� Pilaantumisilmiön suhteuttaminen paitsi 
kemiallisten haitta-aineiden vaikutuksiin 
myös vesimuodostuman toimintaan.
◦ Vesien kerrostuneisuuden merkitys ja 

humusaineiden vaikutuksen tunnistaminen
◦ Virtaaman merkitys puhdistumiskyvyssä

� Pilaantuminen käsittää ilmiönä myös 
luonnolliset muutokset – esim ekosysteemin 
häiriintymisen, - pilaaminen on ihmisperäistä.
◦ Siis: pilaantuminen voi johtua myös ilman laadun 

heikentymisestä tai ilmastonmuutoksesta.





Seurausvaikutusten merkitys –
viranomaisen lähtökohdat
� Lähtökohtana luvantarpeessa ja 

pilaamislupaharkinnassa vesien sietokyky 
tai toimenpiteen vaikutus veden laatuun 
sekä virtaamiin (resipienttiperiaate)

� Eri tekijöiden yhteisvaikutuksen merkitys
� Luvantarve voi ilmetä myös 

toiminnan/toimenpiteen alettua – ei 
oikeusvoimavaikutusta



Pilaamiskiellon normittaminen – fakta- ja 
selvitysperustan ohjausvaikutus

� Kolmenlaisia normeja:
◦ Tavoitenormi – in casu tulkittava, 

konkretisoituva
◦ Päästö- ja raja-arvonormi, sitova yleensä
◦ Yleiset suojanormit (terveys, ls-normit ym.)

� Normeiksi voidaan katsoa myös 
vesitalouden lainalaisuuksia myötäilevät 
tosiasiapäätelmät (”vesistönormit”), esim
virtaussuhteet



Vesistönormilla
� … tarkoitetaan vesistötieteellisiin 

laadunmäärityksiin, analyyseihin ja 
luokituksiin perustuvaa vesiä koskevaa 
informaatiota, joka osoittaa määrätyssä 
suhteessa veden tilaan kohdistuvia 
vaikutuksia → tilaluokitus

� Ei ilman eri perustetta oikeudellista 
sitovuutta, joka on luonteenomainen 
oikeusnormille, vaan kyseessä on tavoite 

� Vrt. Vesipolitiikan puitedirektiivin 4 art., jossa 
tilatavoitteet ”sidotaan” normatiiviseen 
asuun 



Ajallinen tasapainotus –
normitulkintojen elävyys
� Ratkaisutoiminta tavoitehakuista – onko 

mahdollista omaksua objektiivinen ja 
oikeusvarmuuden takaava laintulkinta 
vesipoliittisesti moniulotteisessa ja 
dynaamisessa kontekstissa?
◦ Epävarmuustilanteissa asian jääminen 

myöhempien selvitysten varaan (jo KHO 1971)
◦ Muutettavuus luvanaikaisten tarkkailutulosten 

perusteella
◦ Velvoittaminen määräajoin uuden luvan 

hakemiseen tiukemmin ehdoin



Tulevaisuus



Entä tulevaisuus? – Läpäisyperiaate!

� Tie  - ja tieto - on jatkumo…
� Vesiluonnonvaran poliittisen aseman 

määritykseen tulee uudenlaisia painotuksia ja 
uudenlaisia tarpeita

� Pilaamiskiellon tulee olla kattava, myös 
hajakuormituksen ja meriympäristöjen osalta

� Sen tulee olla rakentunut toimimaan myös 
akuuteissa tulva- yms. tilanteissa sekä 
vaikuttamaan puskurina ilmastonmuutokseen 
sopeutumisessa  



Tällä tiellä ollaan jo …
� Vesien pilaantumisen kannalta EU:ssa on merkitystä

kahden sääntelymekanismin – vesipolitiikan
puitedirektiivin jaYK:n ilmastosopimuksen –
yhteensovittamisella

� Vesimuodostumakohtainen pilaantumispotentiaali
tulee suunnitella ja hallita niin, että on joustoa
mahdollisiin ilmastonmuutoksen tarpeisiin
(tulvariskien hallinta, ruokatalous, biodiversiteetti) 

� Vesien pilaantuminen on yhteydessä ilma-, maaperä- ja
energiaratkaisuihin, joiden toteutuksessa tulee
tunnistaa pilaantumisen kriteerit ja sovittaa niitä
tarvittaessa (happamoituminen, eroosio ym.)

� .



EU tiekartta VPD:lle

� Meneillään implementointiarvio eri 
sektoreilla – Suomella vajetta erityisesti 
hajakuormituksessa

� Wienin konferenssissa 2018 tarkasteltiin 
keinojen tehostamista mm. 
muovipartikkeleiden ja 
ilmastonmuutoksen vaikutusten 
ottamiseksi huomioon



Euroopan ympäristövirasto/resilienssi

� Aloitteita ilmastonmuutostaustaisen
vesivaramuutoksen saattamisesta EU:n
vesipoliittisen sääntelyn piiriin (2005, 2007). 

� EEA on koostanut parhaat käytännöt
ilmastonmuutokseen sopeuttamiseksi
vesivarataloudessa (2007). 

� Komission White Paper 2009:
� Regarding water, a number of existing EU policies 

contribute to adaptation efforts. In particular, the 
Water Framework Directive establishes a legal 
framework to protect and restore clean water across 
Europe by 2015 and to ensure the long-term 
sustainable use of water.



Mitä se vaatii Suomen
lainsäädännöltä?

� Säädösten ja viranomaismenettelyjen
samansuuntaisuutta pilaamisarvioinnissa

� Vesimuodostumakeskeisen tarkastelun
omaksumista nykyistä laajemmin alueiden
käytön suunnitteluun ja eri sektoreille

� Vesienhoitoalueen toimijoiden yhteistyötä
vastuiden ja valtuuksien selkiyttämiseksi

� Ehkä: kompensaatiojärjestelmän
käyttöönoton selvittämistä
muutostilanteissa tilatavoitteista riippuen



Vesien pilaantuminen…

� on kuitenkin vain eräs, joskin keskeinen 
vesien tilan ja parantamistarpeen 
indikaattori 

� mutta välttämätön inhimillisen toiminnan 
ja luonnontalouden kestävyyden kannalta.

� Siksi sen käyttöön vesitalouden 
suunnittelussa ja päätöksenteossa on 
vastedeskin korostettu tarve.



� Kiitos ystävällisestä huomiosta!


