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Päästöt ja muu kuin ns. ilmastolainsäädäntö 
(56,5 milj. t CO2-ekv) 
• Energiasektori 
• Teollisuusprosessit ja tuotteiden käyttö 
• Jätteiden käsittely 
• Maatalous 
(CO2, metaani, dityppioksidi, F-kaasut) 
 
Maankäyttö, maankäytön muutokset ja  
metsätalous sektorit (2018 netto -14,2) 
• Viljelysmaa +  
• Kosteikot + 
• Ruohikkoalueet + 
• Rakennetut alueet + 
• Muut + 
• Puutuotteet - 
• Metsämaa - 3 



Systematisointia 
• Ympäristöoikeus: Ympäristönsuojelu, ilmasto, luonnonsuojelu, 

vesien käyttö, maankäyttö, jne. 
• Ilmasto-oikeus: kansainvälinen, EU, kansallinen 

• Teoriassa mitä tahansa lainsääntöjä, jolla pyritään vaikuttamaan 
hillitsemiseen, varautumisen, sopeutumiseen  

• Lainsäädäntö jolla on haitallisia ilmastovaikutuksia 
• Keinovalikoimaan kuuluu: command and control, economic, voluntary 

based instruments (etc.) 

• Välillinen ja välitön vaikuttaminen lainsäädännöllä 
• Välitön: puuttuu suoraan päästöihin tai velvoittaa varautumaan 

• Esim. päästöihin puuttuminen, EU:n päästökauppasääntely kuuluu tähän 
• Välillinen: epäsuora puuttuminen, jolla vaikutetaan pidemmällä 

aikajänteellä 
• Esim. energiatehokkuutta koskeva sääntely tai aluerakenteen tiivistäminen 
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Välitön – perinteinen ympäristöoikeus 
• Metaani – kaatopaikat, karjatalous, energiantuotanto 

• Kaatopaikat – VnA, jätelaki ja ympäristönsuojelulaki - luvat 

• Energiantuotanto – ympäristönsuojelulaki: 
• 55 §, ei päästöraja-arvoja, 56 § CCS-määräykset (annettava tarpeelliset) 

• Dityppioksidi – maatalous, jätteet 
• Maatalouslainsäädäntöä (lanta ja käytännöt yms.) 

• Fluoratut kasvihuonekaasut – kylmälaitteet, ilmastointi, 
palontorjunta, solumuovit, aerosolit, liuottimet  
• Tuotesääntelyä (käyttö ja laitteiden käyttö sekä kiellot) (F-

kaasuasetus, 517/2014/EU (oikaisu 2018)   
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Välillinen – perinteinen ympäristöoikeus 
• Kaikki kasvihuonekaasut ja sopeutuminen/varautuminen 
• Ympäristölainsäädäntö laaja-alaisesti, esim. 

• Ympäristönkäytön suunnittelu 
• Alueidenkäytön suunnittelu, liikennesuunnittelu, jne. 

• Ympäristönkäytön luvat 
• Rakentamisen luvat 

• Ympäristönsuojelun luvat 
• Ympäristölupa  

• Luonnonvarojen käytön sääntely 
• Vesienkäytön luvat, maa-ainesten ottaminen, metsien käytön sääntely, jne. 

• Luonnonsuojelulainsäädäntö 

• Kaikkien osa-alueiden toiminnoilla merkitystä 
• Suurimmalla osalla hillinnässä aikajänne erittäin pitkä (esim. rakentaminen) 

• Sopeutumisessa vaikutukset usein välittömiä 
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Välillinen – perinteinen 
ympäristöoikeus 
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LUPALAINSÄÄDÄNTÖ 
(lupapäätös – ei?) 

(laki – kyllä) 

SUUNNITTELU-
LAINSÄÄDÄNTÖ 

(laki, ei päätös) 

VEROLAIN-
SÄÄDÄNTÖ 

 
(laki,  päätös) 

TUKILAINSÄÄDÄNTÖ 

ILMASTOTAVOITTEET 



Välillinen – perinteinen ympäristöoikeus 
• Kaikki kasvihuonekaasut ja sopeutuminen/varautuminen 

• Miten pitäisi säätää?  

• Tavoitesäännös ei yksin riitä 

• Soveltamisalasäännös joskus tarpeen (+ viittaukset 
muuhun) 

• Tuotava esiin ilmasto nimenomaisesti: hillitseminen, 
sopeutuminen (tai molemmat) 

• Pitäisi pystyä tarkentamaan ja tuomaan esille instrumentin kannalta 
merkityksellinen vaatimus 

• Vaikuttavuus aineellisoikeudellisen säännöksen kautta (myös  
menettelyä, esim. vaikutusten arviointi)  
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Välillinen - Ilmasto nimenomaisesti, 

hillitseminen/sopeutuminen 
• Eri tavoin eri tyyppisessä lainsäädännössä 

• Suunnittelulainsäädäntö – nimenomainen ilmastovaatimus  

• Kytkettävissä jopa suunnitelman sisältövaatimussäännökseen 

• Esim. valtakunnalliset tavoitteet (MRL) 

• Lupalainsäädäntö – teoriassa mahdollista kytkeä lupaharkintaan, käytännössä 

ongelmallinen (esim. ympäristöluvat ja päästökauppasääntely)  

• Rakentamisen luvat – välillisesti energiatehokkuusvaatimusten kautta, 

mutta myös materiaalisäännöksillä on mahdollista vaikuttaa 

• Tukilainsäädäntö 

• Suorat tuet ja ilmastohaitalliset tuet (myöntämisedellytykset sisältäisivät 

tämän näkökulman) 

• Verolainsäädäntö 

• Valmisteverotus ja tuotteiden verotus (esim. polttoaineet ja ajoneuvot)  
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Suunnitelmien kytkeminen 

yleisesti myös ilmastolakiin – esim. 

Esim. MRL/VAT (ei voimassa) 
22 §, Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista päättää valtioneuvosto. 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet voivat koskea asioita, joilla on: 

1) aluerakenteen, alueiden käytön taikka liikenne- tai energiaverkon kannalta 

kansainvälinen tai laajempi kuin maakunnallinen merkitys; 

2) merkittävä vaikutus kansalliseen kulttuuri- tai luonnonperintöön; tai 

3) valtakunnallisesti merkittävä vaikutus ekologiseen kestävyyteen, aluerakenteen 

taloudellisuuteen tai merkittävien ympäristöhaittojen välttämiseen, 

4) vaikutus ilmastonmuutoksen hillitsemisen, siihen sopeutumisen (tai 

hiilidioksidinielujen) kannalta 

Valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita annettaessa on otettava huomioon tämän lain 

yleiset tavoitteet ja 5 §:ssä säädetyt alueiden käytön suunnittelun tavoitteet. 

Valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita annettaessa on niinikään otettava 

huomioon ilmastolain mukaiset suunnitelmat. 
11 



SISÄLTÖ 

• Johdantoa 
• Päästöt 

• Välitön ja välillinen ilmastolainsäädäntö 

• Ilmastonmuutoksen hillitsemistavoitteiden kytkemisestä tai 
sisällyttämisestä  

• Ilmastonmuutokseen varautumisen ja sopeutumisen 
lainsäädännöstä 
• Esimerkkinä tulvat 

• Lopuksi 

12 



Sopeutuminen, esimerkkinä tulvat 

• Ilmastonmuutos – sopeutuminen - tulvariskit 

• Tulvasuojelu 

• ”Aktiivinen” – erityiset toimenpiteet (esim. rakenteet, ruoppaus, 

penkereet, jne.) 

• ”Passiivinen” - maalla eliminoidaan tulvariskin toteutuminen 

• Keinoja: 

• Kaavoitus eräs keino 

• Rakentamisen muu ohjaus/sääntely 

• Erityinen hulevesisääntely 

• Erityinen tulvariskisääntely 

• Muu sääntely 
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Sopeutuminen, tulvat - lainsäädäntö 

• Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) 

• Kaavoitus, rakentaminen, hulevedet 

• Laki tulvariskien hallinnasta 620/2010 

• Tulvavahinkojen korvaamista koskeva laki (284/1983) kumottu  

• Patoturvallisuuslaki (394/2009) 

• Pelastuslaki (379/2011) 

• Valtioneuvoston asetus vesistötoimenpiteiden tukemisesta 

(651/2001) 

• Uusi vesilaki 587/2011 

• Vesienhoitolaki (laki vesienhoidon ja merenhoidon 

järjestämisestä,1299/2004) 

• Vesihuoltolaki (119/2001) 

• Jne. 
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LAINSÄÄDÄNTÖÄ (2) 

TASO LAKI VESI RISKIT 

kiinteistö MRL, VL, VHUOL, 
KML 

VESISTÖ/MERI, 
HULE 

sade, tulva, 
vedennousu 

alue MRL, TRL, VHOIL VESISTÖ/MERI, 
HULE 

sade, tulva, 
vedennousu 

seutu MRL, TRL, VHOIL VESISTÖ/MERI tulva, sade 

maa MRL, TRL VESISTÖ/MERI tulva, sade 
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Alueidenkäytön suunnittelu, yms. 
• VAT:eet – sisältyy  

• Maakuntakaava – ei erityisiä säännöksiä, oppaassa 

suunnittelumääräysesimerkki 

• Voisi kehittää merkintöjä ja määräyksiä 

• Yleiskaava – turvallinen elinympäristö yleisenä tavoitteena, oppaassa 

määräys (tarvittaessa voidaan määrät alin rakentamiskorkeus) 

• Voisi kehittää merkintöjä ja määräyksiä 

• Asemakaava – turvallinen elinympäristö, oppaassa erityisiä 

määräyksiä (tulvasuojelualueet mahdollisia ja muut alueet voivat 

toimia tulvasuojelussa) 

• Ei yksinään johda ympäristön muuttamiseen eli olisi toteutettava 

• Ei vaikutusta olemassa oleviin rakennuksiin 

• Ajantasallapitoa koskevat säännökset väljät 
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MAAKUNTAKAAVA 

-Tulvariskit ja laatimisvelvollisuus (MRL 25.2 §) 

- Huomiota erityisiin tarpeisiin (MRL 28.1 §) 

Ei tulvariskiä koskevia 

MRL 30/32 § 

merkintöjä/määräyksiä 

Rakentamista 

(yksityistä) 

koskevat: 

- rakennuspaikka 

- rakentamistapa 

-MRL 33 § 

 

 

Sisältää tulvariskiä koskevia 

MRL 40/32 § 

merkintöjä/määräyksiä 

Yleis- ja 

asemakaavoitusta 

koskevat 

(MRL 32.1 §) 

Vastuu 

toteuttamis-

kustannuksista:  

rak.hankkee-

seen ryhtyvä 

Vastuu yksityisen 

alueen 

tulvavahingosta:  

 

kiinteistön-

omistaja 
 
 

YLEISKAAVA/ 

ASEMAAKAAVA 

Ylittyykö  

yleiskaavan 

laatimiskynnys eli 

kunnalle 

velvollisuus? 

Vastuu yksityisen 

alueen 

tulvavahingosta:  

 

kiinteistönomistaja 

muu ? 

VALTAKUNNALLISET 

ALUEIDENKÄYTTÖ- 

TAVOITTEET 

(otettava huomioon  

viranomaisten  

selvitysten mukaiset  

tulvavaara-alueet ja  

pyrittävä ehkäisemään  

tulviin liittyvät riskit) 

Voiko mikään  

Julkisyhteisö olla vastuussa? 

MRL 28 §:stä puuttuu 

defensiivinen aspekti 

17 



Uusi asemakaava (aiemmin kaavoittamaton alue) 

MRL 54 § (edellytykset turvalliselle elinympäristölle) 

Ei tulvariskiin liittyviä 

kaavamääräyksiä 

-Korttelialueet 

-Yleiset alueet 

-Muut alueet? 

Yksityistä aluetta 

koskevat: 

- Rakennusten 

sijoittuminen 

- rakentamistapa 

 

 

Sisältää merkinnät/määräykset 

tulvariskiin varautumiseksi 

Yleistä aluetta 

koskevat: 

 - tulvasuojelu-

rakenteet  

-rakenteiden tot.kust. 

MRL 12 a luvun 

mukaisesti? 

Vastuu toteuttamis-

kustannuksista:  

Vastuu yksityisen 

alueen 

tulvavahingosta:  

 

kiinteistön-

omistaja 

 

 

Vastuu yksityisen alueen 

tulvavahingosta, jos syynä em. 

rakenteiden puuttuminen / 

virheellisyys:  

- Poikkeustapauksessa 

kunta? 

Vastuu toteuttamis-

kustannuksista:  

Kunta, jollei 12 a 

luku? 

Vastuu yksityisen alueen 

tulvavahingosta:  

 

kiinteistönomistaja 

Kunta, vain 

poikkeustapauksessa ? 

Onko riittävä? 

-Tulisi olla jotakin 

Ilmastonmuutoksesta, 

hillitseminen/sopeutuminen 

Mikä alue erityisille tulvasuojelutoimille? 

Tulisi kehittää nimenomaiset  

määräysmallit? 

Säännöksen muutostarve? 

HUOM! AJANMUKAISUUS 

YLEISKAAVA 

(MAAKUNTAKAAVA 

VAT) 

18 



Alueidenkäytön suunnittelu, rakentaminen 

• Lunastaminen – jos yleinen alue, mahdollisuus lunastaa 

• Ei ranta-asemakaava-alueella 

• Rakennusjärjestys – alinta rakennuskorkeutta koskevat määräykset, 

etäisyys rantaviivaan, mahdollista määrätä erityiselle riskialueelle 

rakentamisesta (tai sen rajoittamisesta) 

• Rakennuspaikan ulkopuolisten alueiden tulvasuojelu ei 

mahdollista 

• Ei ajantasallapitoa koskevia säännöksiä 

• Rakennuspaikkaa koskevat vaatimukset – otettava huomioon ”tulvan, 

sortuman tai vyörymän vaara”  
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Lopuksi 
• Perinteisellä ympäristöoikeudella voi olla rooli ilmastonmuutosta 

hillittäessä ja siihen sopeutuessa 

• Suunnittelu, luvat, tuet, verot, jne.  

• Hillitsemisessä ja sopeutumisessa erilaiset aineelliset vaatimukset, 

mutta varsin saman tyyppiset keinot mahdollisia 

• Perinteinen ympäristöoikeus ei saisi viivyttää ilmastomyönteisiä toimia 

koskien investointeja 

• Kun kehitetään tulee yhteensovittaa erityisen ilmastolainsäädännön 

kanssa päällekkäisten velvollisuuksien välttämiseksi – sama koskee 

myös erityistä ilmastolainsäädäntöä 

• Tämä ajatus lienee esimerkiksi päästökauppalain ja 

ympäristönsuojelulain välisen työnjaon taustalla 

• Joissakin tilanteissa voi olla mahdollista kehittää olemassa olevaa 

järjestelmää – esimerkiksi metsätalouden tuet ja nielut? 
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Kiitokset mielenkiinnosta! 
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