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Puolustushallinnon käytössä olevia alueita on noin prosentti Suomen pinta-alasta ja ne sijaitsevat
150 eri kunnassa. Puolustusvoimien toiminnalla on huomattavia vaikutuksia kuntien maankäytön
suunnitteluun eri puolilla maatamme. Sotilastoiminnasta aiheutuu usein näkyviä ja kuuluvia
ympäristövaikutuksia, jotka rajoittavat lähialueiden maankäyttömahdollisuuksia ja haittaavat
lähistön asukkaiden viihtyvyyttä. Tarve aihetta käsittelevälle tutkimukselle on ilmeinen
puolustusvoimien ympäristö- ja maankäyttöasioita koskevien lakisääteisten velvollisuuksien
täsmentämiseksi ja kansalaisten perusoikeuksien selventämiseksi. Lisäksi on tarpeen selkiyttää
ympäristö- ja maankäyttöasioita käsittelevien viranomaisten toimivaltuuksia puolustusvoimia
koskevissa asioissa.

Oikeudellisen tarkasteluni lähtökohtana ovat kansalaisten perusoikeudet. Ympäristö- ja
maankäyttöasioissa perusoikeuksia turvataan menettelytapasäännöksillä. Tutkimukseni käsittelee
sitä, miten menettelytapasäännökset turvaavat kansalaisten perusoikeuksia erityistilanteessa, jossa
asianosaisena on oikeudellisen erityisaseman omaava puolustushallinto. Tarkastelen
puolustusvoimien ympäristö- ja maankäyttöasioita käsittelevien eri hallinnontasojen viranomaisten
toimivaltuuksia kunnallisen itsehallinnon näkökulmasta. Pidän kuntien viranomaisten toimivaltaa
tärkeänä puolustusvoimia koskevissa asioissa, koska puolustusvoimien toiminta rajoittaa kunnan
mahdollisuuksia ympäristö- ja maankäyttöasioita koskevassa päätöksenteossa. Kunnallisen
itsehallinnon toteutumisen kannalta on tärkeää myös se, että kuntalaiset voivat vaikuttaa
ympäristöoloihinsa kuntatasolla.

Tutkimuksessani nostan esiin puolustusvoimia koskevat poikkeussäännökset ympäristö- ja
maankäyttöasioita käsittelevistä menettelytapasääntelyistä. Koska menettelytapasäännöksillä
turvataan kansalaisten perusoikeuksia, puolustusvoimia koskevien poikkeusten tulee aina perustua
lain tasoisiin säännöksiin. Poikkeussäännösten ulkopuolelle jäävissä menettelyissä
puolustusvoimille ei voida suoda lakiin perustumatonta erityisasemaa. Niissä
ympäristönsuojeluasioissa, jotka ovat Euroopan unionin sääntelyn alaisia, jää muutoinkin hyvin
vähän tilaa kansalliselle tarkoituksenmukaisuusharkinnalle esimerkiksi maanpuolustuksellisin
perustein.

Käytännössä tuore lainsäädäntömme velvoittaa puolustusvoimia lähentymään siviilimaailmaa
ympäristö- ja maankäyttöasioissa. Tilanne on nähdäkseni positiivinen kaikkien ympäristö- ja
maankäyttöasioiden osapuolten näkökulmista. Puolustusvoimien näkökulmasta osallistuminen
kunnalliseen päätöksentekoon on mahdollisuus paikallisten viranomais- ja kansalaissuhteiden
vahvistamiseen. Kuntanäkökulmasta tärkeä kunnallinen itsehallinto vahvistuu ja valtion
viranomaiset saavat päätöstensä tueksi kunnan viranomaisten asiantuntemusta paikallisista
olosuhteista. Merkittävintä on kuitenkin se, että kansalaisten perusoikeudet voidaan turvata.

_____________________________________________________________________________
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1 Johdanto

1.1 Tutkimusaiheen esittely

Tutkimukseni käsittelee puolustusvoimien roolia kunnan ympäristö- ja maankäyttöasioissa.

Taustoitan tutkimusaiheeni tarkastelemalla ympäristö- ja maankäyttöasioissa keskeisiä

menettelyllisiä oikeuksia tutkimukseni toisessa luvussa. Varsinaisissa pääluvuissa (3 ja 4) tutkin

oikeusdogmaattisesti omina kokonaisuuksinaan ympäristöasioihin ja maankäyttöasioihin liittyvää

sääntelyä. Viranomaisyhteistyötä käsittelevässä luvussa yhdistän ympäristö- ja maankäyttöasiat

yhdeksi kokonaisuudeksi ja tarkastelen puolustusvoimien ympäristöhallinnon, valtion ohjaamien

alueellisten ympäristökeskusten ja kuntien viranomaisten toimivaltuuksia puolustusvoimia

koskevissa asioissa.

Viimeisessä luvussa käsittelen tutkimukseni keskeiset johtopäätökset tutkimuspolkuni mukaisessa

järjestyksessä. Ympäristö- ja maankäyttöasioiden kokonaisuudesta pyrin hahmottamaan

puolustusvoimien ja kuntien välistä yhteistyötä sääntelevät tekijät. Edelleen pyrin hahmottamaan ne

viranomaisyhteistyön kehittämismahdollisuudet, joiden kautta lainsäätäjän ympäristö- ja

maankäyttöasioille määrittelemät tavoitteet toteutuisivat parhaiten.

Puolustusvoimien rooli kunnan ympäristöasioissa:

Suomen perustuslain (731/1999) (PL) mukaan julkisen vallan tulee turvata kansalaisille tietyt

perusoikeudet. Yksi näistä perusoikeuksista on PeL 20 §:n mukaan jokaisen oikeus terveelliseen

ympäristöön ja mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon. Ikään kuin

oikeuden vastapainona on velvollisuus, joka asettaa jokaiselle myös vastuun ympäristöstä,

monimuotoisesta luonnosta ja kulttuuriperinnöstä. Vastuu koskee kaikkia, niin julkista valtaa,

yksityisiä kansalaisia, kuin erilaisia yhteisöjä.
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Ympäristöperusoikeutta voidaan kuitenkin tietyin edellytyksin rajoittaa lailla. Rajoituksia ohjaavat

yleiset perusoikeuksien rajoitusedellytykset, jotka ovat tiivistetysti: 1.) lailla säätämisen vaatimus,

2.) täsmällisyys- ja tarkkarajaisuusvaatimus, 3.) hyväksyttävyysvaatimus, 4.) ydinalueen

koskemattomuusvaatimus, 5.) suhteellisuusvaatimus, 6.) oikeusturvavaatimus ja 7.)

ihmisoikeusvelvoitteiden noudattamisvaatimus.1

Tutkimuksessani tarkastelen kansalaisen ympäristöperusoikeutta tilanteessa, jossa puolustusvoimat

julkisen vallan organisaationa aiheuttaa paikallisia ympäristövaikutuksia. Puolustusvoimat on

oikeudellisesti erityisaseman omaava toimija ja edustaa valtiota. Sen erityisasema perustuu

lainsäädäntöön ja usein se merkitsee poikkeuksellisia erivapauksia.

Koska perustuslaki on ylintä kansallista lainsäädäntöämme, tarkastelen alemman asteista

ympäristölainsäädäntöä perusoikeusmyönteisesti. Hallituksen esityksessä perusoikeusmyönteisyyttä

kuvaa perusoikeuksille annettu suuri tulkinnallinen merkitys muuta lainsäädäntöä sovellettaessa.

Lähtökohtana on, että ympäristöperusoikeuttakin rajoittavan toiminnan tulee täyttää yleiset

perusoikeuksien rajoitusedellytykset.2

PL 22 §:ssä on säädetty julkisen vallan velvollisuudesta turvata perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien

toteutuminen. Julkinen valta voi toteuttaa tehtäväänsä kahdella tavalla: suojaamalla oikeuksien

toteutumista ulkopuolisilta uhkilta ja luomalla edellytyksiä oikeuksien toteutumiselle käytännössä.3

Puolustusvoimat  toteuttaa ensiksi mainittua turvaamistehtävää: suojaa yhteiskuntaamme ja sen

oikeuksien toteutumista ulkopuolisilta uhkilta. Puolustusvoimien turvaamistehtävä koskee siis

valtakunnan turvallisuutta, ei suoraan yksittäisten perusoikeuksien, kuten ympäristöperusoikeuden

toteutumista. Varmistamalla valtiomme turvallisuuden, puolustusvoimat välillisesti turvaa myös

perusoikeuksien toteutumista, sillä rauha ja yhteiskunnallinen järjestys ovat yleinen edellytys

perusoikeuksien täysimääräiselle toteutumiselle.4 Voidakseen toteuttaa tätä oikeuksien

olemassaolon kannalta ensiarvoisen tärkeää tehtävää, puolustusvoimien toiminta rajoittaa

yksittäisten perusoikeuksien toteutumista tietyissä tilanteissa. Tällöinkin yleisten perusoikeuksien

rajoitusedellytysten on tosin täytyttävä.

1 Tuori 2000, 35-36
2 HE 309/1993 vp, 29
3 Saraviita 2000, 178
4 vrt. perusoikeudet poikkeusoloissa Tuori 1999, 675-682
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Puolustusvoimien toiminnan aiheuttamat ympäristövaikutukset ovat paikallisia ja ne näkyvät

erityisesti sotilasalueiden lähiympäristössä. Sotilasalueiden sisäiset ympäristöasiat eivät kuulu

kunnan viranomaisten toimialueeseen. Sotilasalueet kuitenkin sijaitsevat kunnan rajojen

sisäpuolella ja lähialueiden ympäristöä koskee kunnallinen päätöksenteko. Lähialueiden asukkaiden

ympäristövaikuttaminen tapahtuu pääsääntöisesti kunnan kautta, kuten kaavoitusmenettelyssä.

Tutkimuksessa tarkasteltavan tilanteen osapuolista puolustusvoimat on valtiollinen toimija, joka

aiheuttaa ympäristövaikutuksia ja lähialueen asukas on kuntalainen, jonka elinympäristöön

vaikutukset kohdistuvat. Eri hallinnon tasojen ympäristöviranomaisten toimivaltarajat jäsentävät

tilanteen ratkaisemista. Järjestelmän selkeyttä ja tarkoituksenmukaisuutta voidaan arvioida juuri

toimivaltarajojen kautta.

Puolustusvoimien rooli kunnan maankäyttöasioissa:

Kunnalliseen maankäytön suunnitteluun kuuluu keskeisenä osana osallistumis- ja

arviointimenettely. Tarkoituksena on järjestää eri tahoille vaikuttamismahdollisuus oman

ympäristönsä kehittämiseen. On tavallista, että suunniteltavaan alueeseen liittyy useita erilaisia

intressejä. Osallistumis- ja arviointimenettelyn tarkoituksena on sovittaa yhteen eri intressit.

Intressitahojen edustajia voivat olla mm. yksityiset maanomistajat, kunnat, paikalliset yritykset ja -

yhteisöt.

Tässä tutkimuksessa tarkastelen puolustusvoimien roolia kunnallisessa kaavoituksessa, joka sisältää

yleis- ja asemakaavatasot. Puolustusvoimat on erityisaseman omaava kaavoitusprosessin osallinen.

Sen erityisasemasta on säädetty lainsäädännössämme ja usein se merkitsee poikkeuksellisia

erivapauksia.

Tutkimusaiheeni on mielestäni ajankohtainen. Vuorovaikutteinen kaavoitusprosessi on ollut jo

muutaman vuoden laissa säädettynä käytäntönä kunnissa. Kun vuorovaikutteiset kaavoitusprosessit

alkavat merkitä kuntalaisille itsestään selvää vaikuttamismahdollisuutta, ei ole ihme, että

puolustusvoimien muita osallisia painavampi asema suunnittelussa voi tulla yllätyksenä. On siis

aiheellista selvittää puolustusvoimien erityisaseman lainsäädännöllisiä perusteita ja pyrkiä näin

tarkentamaan sen lakiin perustuvaa osallisuusasemaa maankäytön suunnittelussa.
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1.2 Tutkimuksen keskeiset käsitteet

Ympäristölupa on ympäristönsuojelulain toteutumisen ennakkovalvontaa. Luvan tarve perustuu

aineelliseen tai muodolliseen kriteeriin. Aineellinen kriteeri on tiedostettu haittariski, muodollisen

kriteerin täyttävät ympäristönsuojelulain laitosluetteloon sisältyvät laitokset.5

Ympäristöperusoikeus on PL 20 §:n mukaan oikeutta terveelliseen ympäristöön ja mahdollisuutta

vaikuttaa siihen päätöksentekoon, joka koskee omaa elinympäristöä. Tämän oikeuden turvaaminen

on säännöksen mukaan julkisen vallan tehtävä.

Ympäristöviranomaisia ovat YSL (86/2000) 3 luvun mukaan valtion viranomaiset:

ympäristöministeriö ja alueelliset ympäristökeskukset sekä kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset.

Valvontatehtäviä on toimialoillaan myös työsuojeluviranomaisilla, terveydensuojeluviranomaisilla,

tullilaitoksella ja rajavartiolaitoksella.  Ympäristölupaviranomaisia ovat ympäristölupavirastot,

alueelliset ympäristökeskukset ja kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset. Asetuksella voidaan

tarkemmin säätää asiantuntijaviranomaisista, joita voivat olla valtion viranomaiset ja

tutkimuslaitokset.

Maankäytön suunnittelulla tarkoitetaan tässä yhteydessä kunnissa tapahtuvaa maa-alueiden käytön

suunnittelua. Tätä suunnittelua ohjataan lainsäädännöllä ja hallintopäätöksillä.6

Osallisia maankäytön suunnittelussa ovat maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n mukaan: ”alueen

maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti

vaikuttaa sekä ne viranomaiset ja yhteisöt joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään”

Vuorovaikutus kuuluu maankäytön suunnitteluprosessiin. Vuorovaikutuksen sisältö on

lähtökohtaisesti keskustelua suunnittelun keskeisistä tavoitteista ja vaikutuksista osallisten kesken.

Vuorovaikutuksen tulee olla mukana suunnitteluprosessin alusta alkaen.7

5 Kuusiniemi ym. 2000, 223-224
6 Jääskeläinen, Syrjänen 2003, 19
7 Jääskeläinen, Syrjänen 2003, 22
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1.3 Tutkimustehtävä ja tutkimuksen menetelmät

Keskeiset tutkimuskysymykseni ovat seuraavat:

1.) Millä tavalla ympäristölupamenettely toteuttaa kansalaisen ympäristöperusoikeutta, kun luvan

hakijana on puolustusvoimat? Mitä erityispiirteitä tähän liittyy?

2.) Mitä erityispiirteitä on puolustusvoimien osallisuudessa maankäytönsuunnittelussa? Onko siinä

sovellettavassa lainsäädännössä muutostarpeita ja jos on, niin millaisia?

3.) Millaista puolustusvoimien ja kunnan yhteistyön tulisi olla ympäristö- ja maankäyttöasioissa,

jotta lainsäädännön tavoitteet toteutuisivat paikallisella tasolla?

Esille nostamani kysymykset ovat ajankohtaisia niissä kunnissa, joissa toimii sellaisia

puolustusvoimien yksiköitä, jotka aiheuttavat ympäristövaikutuksia ja erityisvaatimuksia

lähialueiden maankäytölle.

Puolustusvoimat on ympäristöhallinnon ”asiakkaana” kohtalaisen uusi, sillä vasta

ympäristönsuojeluasetuksen (169/2000) (YSA) voimaantulon myötä sotilaskäyttöön tarkoitetun

toiminnan ympäristölupa on tullut alueellisen ympäristökeskuksen ratkaistavaksi.

Ympäristölupajärjestelmän takana oleva ympäristönsuojelulakikin (86/2000) (YSL) on vielä tuore.

On luonnollista, että aiheeseen liittyy käytännössä epäselvyyksiä. Myös maankäyttö- ja

rakennuslain (132/1999) (MRL) myötä puolustusvoimat on uudenlaisessa tilanteessa.

Puolustusvoimien intressit on kunnallisessa maankäytönsuunnittelussa otettava huomioon

avoimuutta ja vuorovaikutusta korostavassa toimintaympäristössä. Vastaamalla tutkimukseni

keskeisiin kysymyksiin, pyrin selkeyttämään mainittuja tilanteita oikeudellisesta näkökulmasta.

Tutkimusaiheeni on lähtökohtaisesti lainopillinen. Pyrin selvittämään kansalaisen ympäristö- ja

osallistumisperusoikeuksien sisältöjä tilanteessa, jossa oikeudellisesti erityisasemassa oleva

puolustusvoimat aiheuttaa haitallisia ympäristövaikutuksia ja omaa vahvoja intressejä kunnissa

lähialueiden maankäytön suunnitteluun. Analyysissä tarkastelen ympäristö- ja
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osallistumisperusoikeuksien sisältöjen lisäksi puolustusvoimien erityisaseman perusteena olevaa

lainsäädäntöä, ympäristölupamenettelyä, jolla sovitetaan yhteen ympäristökiistojen osapuolten

oikeudet ja kunnallista maankäytönsuunnittelua, jonka prosessien kautta tulisi sovittaa yhteen

paikalliset intressit.

Koska tutkimukseni kohteena olevan ongelman synnyttävät ne ympäristövaikutukset, joita

puolustusvoimien yksiköt aiheuttavat paikallisissa ympäristöissään, esittelen tutkielmassani lyhyesti

konkreettisia ympäristövaikutuksia ja niistä aiheutuvia haittoja. Esimerkkinä käytän Ähtärin

asevarikon ympäristövaikutuksia, joita tutkin harjoittelijana kesällä 2004. Puolustusvoimien

toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät paikallisina ja ne vaikuttavat siihen ympäristöön, jota

kehitetään kunnallisessa maankäytön suunnittelussa ja ohjataan kunnan ympäristöviranomaisen

myöntämillä ympäristöluvilla.  Lainopilliseen tarkasteluun otan mukaan myös ympäristöhallinnon

ja maankäytönsuunnitteluun liittyvän hallinnon eri tasojen tehtävät ja viranomaisten toimivaltarajat

sekä ympäristölainsäädännön ja maankäyttölainsäädännön tavoitteet, joita hallintotoiminnan kautta

tulisi toteuttaa.

Oikeuspoliittisesta näkökulmasta tutkin, toteutuvatko ympäristö- ja maankäyttölainsäädännön

tavoitteet nykyisessä puolustusvoimien toimintaa koskevien asioiden käsittelyssä

ympäristöhallinnossa ja maankäytönsuunnitteluun liittyvässä hallinnossa. Keskeistä on, toimiiko

kunnan ja muiden ympäristö- ja maankäyttöviranomaisten yhteistyö niin, että paikallisia

ympäristövaikutuksia voidaan tarkastella yhtenä kokonaisuutena. Jos havaitsen lainsäädännössä

kehitystarpeita, teen tutkimukseni pohjalta perusteltuja ehdotuksia.

Koska tutkimukseni on lähtökohtaisesti lainopillinen, tutkimusmenetelmänäni on paljolti

tekstianalyysia: lain tulkintaa, systematisointia ja käytännön merkityksien antamista säädöksille.

Tämän lisäksi pohdin lain tulkinnan vaikutuksia ja arvioin lain toimivuutta sen soveltamisalalla.

Koska tutkimukseni toinen tarkastelutapa on oikeuspoliittinen, painotan erityisesti lain toimivuuden

arviointia soveltamisalallaan. Arvioinnin pohjalta pyrin hahmottamaan lainsäädännön kehityksen

tulevaisuutta.
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2 Menettelyt ympäristölupa-asioissa ja maankäytönsuunnittelussa

2.1 Menettelylliset oikeudet

Ympäristölainsäädäntö ja maankäyttölainsäädäntö on säädetty toteuttamaan lainsäätäjän erityisiä

tavoitteita. Nämä tavoitteet on kirjattu lakien tavoitesäännöksiin. Lainsäätäjä on pyrkinyt

turvaamaan ympäristö- ja maankäyttötavoitteiden toteutumisen säätämällä menettelysäännöksiä,

joita tulee noudattaa ympäristö- ja maankäyttöasioiden käsittelyssä. Sen lisäksi, että

menettelysäännöksillä toteutetaan aineellisen lainsäädännön tavoitteita, menettelysäännöksillä on

myös itsenäistä merkitystä.

Menettelyoikeuksista on säädetty itsenäisinä perusoikeuksina perustuslain 21 §:ssä. Ensimmäisessä

momentissa säädetään jokaisen oikeudesta saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman

aiheetonta viivytystä toimivaltaisessa viranomaisessa. Toisessa momentissa säädetään lailla

turvattavaksi käsittelyn julkisuus, oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja muut hyvän

hallinnon takeet. Perustuslaki sisältää myös muita menettelyyn kohdistuvia säännöksiä, kuten

säännökset yksilön osallistumisoikeuksista itseään ja elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon

(6.3 §, 14.3 § ja 20.2 §), yhdenvertaisuussäännöksen (6 §) ja säännöksen asiakirjajulkisuudesta

(12.2 §).

Hallintoasiassa noudatettavista menettelyistä säädetään hallintolaissa (434/2003) (HL).

Menettelysäännökset toisaalta suovat oikeuksia ja toisaalta velvoittavat. Menettelylliset oikeudet

ovat lähtökohtaisesti subjektiivisia oikeuksia. Se tarkoittaa sitä, että asianosainen voi edellyttää

viranomaiselta laissa säädettyä menettelyä. Menettelysuoja ei riipu viranomaisen päätöksestä

asiassa,  joka  on  sen  käsiteltävänä.  Menettelysäännöt  sitovat  yhtä  lailla  asiaa  käsitteleviä

viranomaisia ja tuomioistuimia, kuin asian osallisia – esimerkiksi hakemuksen tekijää.8

Menettelyvelvoitteiden laiminlyönnistä ei säädetä hallintolaissa. Hallintolain mukaisen menettelyn

noudattaminen kuuluu kuitenkin viranomaisen virkavelvollisuuksiin9. Menettelyvelvoitteet

kohdistuvat ensisijaisesti viranomaiseen, mutta myös yksityisen on noudatettava niitä puhevallan

8 Kulla 2004, 3
9 ks. Oikeudellinen ja tosiasiallinen virkavastuu Koskinen, Kulla 2001, 149-150
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menetyksen tai asian tutkimatta jäämisen uhalla.10  Toiminnanharjoittajan menettelyllinen

velvollisuus hakea toiminnalleen asianmukainen lupa perustuu aineelliseen lainsäädäntöön.

Vaikka menettelysäännökset sitovatkin kaikkia menettelyn osapuolia, menettelyn

suojaamistarkoitus kohdistuu asianosaisiin, eli niihin, joiden etuja, oikeuksia tai velvollisuuksia

käsiteltävä asia koskee. Päätösten pysyvyyttä vahvistavat menettelylliset perusoikeudet ja

lainalaisuusperiaate.11 Hallintoasian käsittelyssä tapahtunut menettelyvirhe tarkoittaa sitä, että asia

on käsitelty virheellisessä järjestyksessä. Tällöin asian käsittelyssä ei ole noudatettu

menettelysäännöksiä tai niitä on sovellettu virheellisesti. Kysymys ei ole siis asiavirheestä, vaan

muodollisesta virheestä.12 Hallintoasian menettelyssä tapahtunut virhe on päätöksen

pätemättömyysperuste vain siinä tapauksessa, että virheettömässä menettelyssä päätös olisi voinut

muotoutua toisenlaiseksi. Olettama perustuu laillisuusperiaatteeseen ja menettelyllisiin

perusoikeuksiin.13  Mäenpää kuitenkin katsoo, että olennaisilla menettelymuodoilla, kuten

esteellisyyssäännöksillä ja asianosaisen kuulemisella, on myös itsenäistä merkitystä. Niiden

noudattamatta jättäminen voisi tällöin aiheuttaa päätöksen pätemättömyyden, vaikka virheellä ei

olisi vaikutusta päätöksen sisältöön.14

Muutamat hallintomenettelyn perussäännöt eivät kuitenkaan riipu siitä, onko asiassa asianosaisia

vai ei. Tällaisia perussääntöjä ovat mm. viranomaisen neuvontavelvollisuus, esteellisyyssäännökset

ja asiakirjajulkisuussäännökset.15  Kaikilla jollain tavalla asiaan osallisilla ei automaattisesti ole

asianosaisasemaa ja sen tuomia oikeuksia hallintomenettelyssä. Asianosaisuutta heikompi muun

osallisen asema syntyy HL 41 §:n mukaan, jos hallintoasian ratkaisulla saattaa olla huomattava

vaikutus henkilön elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin. Osallisten menettelyllisistä

oikeuksista on säädetty edelleen hallintolain 41 §:ssä. Viranomaisen on mahdollistettava osallisten

tiedonsaanti asian käsittelyn lähtökohdista ja tavoitteista sekä varattava osallisille tilaisuus

mielipiteen ilmaisemiseen.

Myös viranomaistaho voi olla hallintoasiassa asianosaisasemassa. Tällainen tilanne syntyy, jos

hallintoasia koskee viranomaisen edustaman julkisyhteisön, kuten valtion, kunnan tai seurakunnan,

10 Mäenpää 2003 b, 268
11 Kulla 2004, 4
12 Kulla 2004, 223
13 Kulla 2004, 5
14 Mäenpää 2003 b, 401
15 Kulla 2004, 5
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hakemaa lupaa. Julkisyhteisöllä voi olla hallintoasiassa myös maan omistukseen perustuvia

oikeuksia.16 Mäenpään mukaan ”viranomaisasema ei tällaisessa tilanteessa sinänsä estä asianosaista

koskevien säännösten soveltamista, jos asia koskee viranomaisen hallitsemaa tai vastuulla olevaa

etua, oikeutta tai velvollisuutta”17. Tarkennuksena viranomaisen asianosaisuuteen mainittakoon, että

viranomaisella ei ole asianosaisasemaa sen käsitellessä omaan tehtäväpiiriinsä sisältyviä

hallintoasioita18. Asianosaisuus liittyy siis toisen viranomaisen käsittelyssä olevaan

asianosaisviranomaista koskevaan hallintoasiaan.

Lähtökohtana toiminnanharjoittajana olevan asianosaisen oikeusaseman määrittelyssä on

toimintavapaus ja siitä seuraava vapaus julkishallinnon asettamista velvoitteista. Toimintavapauteen

viranomainen ei voi määräyksiä antamalla kajota ilman lakiin perustuvaa nimenomaista toimivaltaa.

Yksityisiin kohdistuvien velvollisuuksien on perustuslain 80.1 §:n mukaan perustuttava lakiin.

Ympäristö- ja maankäyttöasioissa toiminnanharjoittajia velvoittavat lakeihin perustuvat yleiset ja

erityiset velvollisuudet. Perustuslain 20.1 §:n jokaisen vastuu luonnosta, sen monimuotoisuudesta,

ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä muodostaa kaikkea ympäristövaikutuksellista toimintaa

koskevan yleisen velvollisuuden, joka täsmentyy alemmanasteisessa lainsäädännössä erityisinä

velvollisuuksina.19 Ympäristölainsäädännössä yleinen velvollisuus täsmentyy toiminnanharjoittajan

velvollisuuteen hakea lupa toiminnalle, joka täyttää ympäristönsuojelulaissa määritellyt

lupakriteerit. Vastaavasti maankäyttö- ja rakennuslain 125 §:ssä säädetään yksiselitteisesti, että

rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa.

2.2 Ympäristölupamenettely

Lupa- ja ilmoitusmenettelyillä on keskeinen asema ympäristölainsäädännössä.

Ympäristölainsäädännöllä pyritään suojelemaan ympäristöä, mutta lupamenettelyjen tarkoitus ei

itsessään ole kieltää toimintaa, jolla on vaikutuksia ympäristöön. Sen sijaan lupamenettelyillä

pyritään ennalta varmistamaan, että laitosten toiminnassa noudatetaan ympäristölainsäädännön

vaatimuksia ympäristön suojelemiseksi. Ympäristölupa takaa luvan haltijalle turvatun

oikeusaseman: toiminta on sallittua luvan rajoissa. Tosin ympäristölainsäädäntö sisältää muutamia

säännöksiä, joiden nojalla luvalliseen toimintaan voidaan puuttua jälkikäteen esimerkiksi

16 Laakso ym. 2006, 115
17 Mäenpää 2003 b, 267
18 Laakso ym. 2006, 115
19 Mäenpää 2003 b, 204-205
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toiminnasta aiheutuvien arvioitua vakavampien ympäristövaikutusten vuoksi. Ympäristölupa ei

myöskään poista toiminnanharjoittajan korvausvelvollisuutta ympäristövahingon tunnusmerkkien

täyttyessä.20

Ympäristönsuojelulain (86/2000) (YSL) tavoitteina on sen 1 §:n mukaan seuraavat:

• ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja pilaantumisesta aiheutuvien vahinkojen

vähentäminen

• terveellisen ja viihtyisän sekä luonnontaloudellisesti kestävän ja monimuotoisen ympäristön

turvaaminen

• jätteiden synnyn ja niiden haitallisten vaikutusten ehkäiseminen

• ympäristöä pilaavan toiminnan vaikutusten arvioinnin tehostaminen ja

kokonaisuustarkastelun kehittäminen

• kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien parantaminen ympäristöä koskevassa

päätöksenteossa

• luonnonvarojen kestävän käytön edistäminen

• ilmastonmuutoksen torjuminen ja muu kestävän kehityksen tukeminen

Suojaamisen kohteena on nähdäkseni toisaalta luonnonympäristö ja toisaalta kansalaisten

elinympäristö. Kansalaisten elinympäristöä pyritään turvaamaan ympäristönsuojelulain takaamilla

vaikutusmahdollisuuksilla ja suojelemalla ympäristön terveellisyyttä ja viihtyisyyttä.

Vaikutusmahdollisuuksia parantamalla voidaan epäilemättä edistää viihtyisyyden ja terveellisyyden

toteutumista, sillä ne ovat kansalaisten omia intressejä.

Ympäristönsuojelulaki velvoittaa sen 4 luvun 28 - 30 §:n nojalla toiminnanharjoittajaa hakemaan

ympäristölupa toiminnalle, joka täyttää ympäristöluvan aineellisen kriteerin eli haittariskin tai

muodollisen kriteerin eli toimintalaitos sisältyy ympäristönsuojeluasetuksen (169/2000) (YSA)

laitosluetteloon. Lisäksi lupa on haettava toiminnalle, joka täyttää YSL 28 §:ssä määritellyt

tunnusmerkit. Lain sisältämien kansalaisten elinympäristöä koskevien tavoitteiden toteutumisen

kannalta on merkittävää, että 28 §:ssä on säädetty luvanvaraiseksi toiminta, josta saattaa aiheutua

20 Kuusiniemi ym. 2000, 214-215
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ympäristössä eräistä naapuruussuhteista annetun lain (26/1920) 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua

kohtuutonta rasitusta.

Ympäristönsuojelulain 6 luvussa säädetään yksityiskohtaisesti lupamenettelystä ja 10 luvussa

vastaavasti ilmoitukseen liittyvästä menettelystä. YSL 35 §:ssä säädetään lupa-asian vireilletuloon

liittyvistä muodollisuuksista, eli lupahakemuksen laatimisesta ja toimittamisesta asiassa

toimivaltaiselle viranomaiselle. 36 §:ssä säädetään lupaviranomaisen velvollisuudesta pyytää asian

ratkaisemiseksi tarpeelliset lausunnot muilta toiminnan vaikutusalueeseen kuuluvilta

ympäristöviranomaisilta sekä oikeudesta hankkia muita tarpeelliseksi katsomiaan selvityksiä ja

lausuntoja. 37 §:n mukaan viranomaisen on huolehdittava asianosaisten mahdollisuudesta antaa

muistutuksia asiasta sekä muiden kuin asianosaisten mahdollisuuksista ilmaista mielipiteensä ennen

lupa-asian ratkaisemista. 38 §:ssä säädetään lupahakemuksen julkisesta kuuluttamisesta sekä

kuulutuksen erillisestä tiedonannosta asianosaisille, joita asia erityisesti koskee. 39 §:ssä säädetään

samaa toimintaa koskevien lupien yhteiskäsittelystä ja 40 §:ssä vastaavasti eri toimintojen lupien

samanaikaisesta käsittelystä silloin kun eri toiminnot aiheuttavat yhdessä niin merkittävää

ympäristön pilaantumisen vaaraa, että asiat on tarpeellista käsitellä ja ratkaista samanaikaisesti.

Ilmoitusmenettelystä säädetään ympäristönsuojelulain 10 luvussa. YSL 60 §:n mukaan

toiminnanharjoittajan on tehtävä kirjallinen ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle

tilapäisestä tapahtumasta tai toimenpiteestä, joka aiheuttaa melua ja tärinää. Säännöksen mukaan

ilmoitusta vaaditaan toimintaan, jonka on syytä olettaa olevan melu- tai tärinäasteeltaan erityisen

häiritsevää. 61 §:n mukaisesti myös YSL 30 §:ssä tarkoitettu koeluontoinen toiminta edellyttää

kirjallista ilmoitusta. Ilmoitusmenettelyn ulkopuolelle jää kaikki ympäristölupamenettelyn piiriin

kuuluva toiminta, puolustusvoimien toiminta ja lisäksi kunnan ympäristönsuojelumääräyksin

sallittu toiminta. Ilmoitusmenettely on yksinkertainen menettely, jossa keskeisintä

toiminnanharjoittajan kannalta on ilmoituksen tekeminen riittävän ajoissa eli viimeistään 30

vuorokautta ennen toiminnan aloittamista, ellei kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä ole

määritelty lyhyempää aikaa.

YSL 62 §:ssä on säädetty välittömästä ilmoitusvelvollisuudesta, joka koskee onnettomuuden

kaltaisia ympäristövaikutuksellisia poikkeustilanteita. 64.3 § ja 64a § sisältävät näitä

poikkeustilanteita koskevia säännöksiä. YSL 63 §:n mukaan hallintolain säännökset vireilläolosta

ilmoittamisesta ja kuulemismenettelystä tulevat sovellettaviksi yleistä tai yksityistä etua koskevissa
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ilmoitusasioissa.  YSL 64 § velvoittaa viranomaista antamaan ilmoituksen johdosta päätöksen, joka

voi sisältää tarpeellisia määräyksiä ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja jätelain mukaisten

velvollisuuksien täyttämiseksi sekä määräyksiä toiminnan tarkkailusta ja tiedottamisesta asukkaille.

Jos määräyksillä ei voida riittävästi vähentää yleiselle tai yksityiselle edulle aiheutuvia huomattavia

haittoja, viranomainen voi kieltää tai keskeyttää muun kuin luvan nojalla harjoitetun toiminnan.

Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti ei estä viranomaista ottamasta asiaa käsittelyynsä ja kieltämästä

tai rajoittamasta toimintaa. YSL 65 § jättää asetuksella säädettäväksi muun kuin luvanvaraisen

toiminnan merkitsemisen alueellisen ympäristökeskuksen ylläpitämään ympäristönsuojelun

tietojärjestelmään.

Jouko Tuomainen arvioi ympäristönsuojelulain lisäävän päätöksenteon legitimiteettiä

lupaharkinnan siirtyessä nojaamaan epävirallisten pitoisuusraja-arvojen sijaan lain määräyksiin.

Tuomainen arvioi, että ilmoitusmenettelyjä sovelletaan tulevaisuudessa pääosaan hankkeista ja

ainoastaan vaikeimmat pilaantumistapaukset käsitellään ympäristölupamenettelyssä.

Ympäristönsuojelulain suhde muiden lakien pilaamis- ja korvaussääntelyihin on Tuomaisen

mielestä asianmukainen ja vailla päällekkäisyyksiä. Toiminnan aikaiset ja sen lopettamisen jälkeiset

vastuut on määritelty ympäristönsuojelulaissa kattavasti. Ainoastaan vanhojen pilaantuneiden

alueiden puhdistamisvastuusta sääntely on jätetty vanhan tulkinnanvaraisen sääntelyn varaan. 21

2.3 Maankäytönsuunnittelun menettelyt

Maankäyttöasioita koskevat erityiset menettelysäännökset on kirjattu maankäyttö- ja

rakennuslakiin.22 Hallintolakia sekä menettelyvaiheista säänteleviä yleislakeja sovelletaan

maankäyttöasioissa silloin, kun maankäyttö- ja rakennuslaissa ei ole niistä poikkeavia erityisiä

säännöksiä. Kuntalakia (365/1995) (KuntaL) ja maankäyttö- ja rakennuslakia puolestaan

sovelletaan rinnakkain. Esimerkiksi kaavoitusasioiden muutoksenhaussa sovelletaan sekä

maankäyttö- ja rakennuslain että kuntalain säännöksiä. Kaavan laatimisesta päättäminen on asia,

joka vaikuttaa maankäyttö- ja rakennuslain soveltamiseen, mutta siitä ei ole maankäyttö- ja

rakennuslaissa kuntalain tavoin säännöksiä.23

21 Tuomainen 2001, 189-190
22 Kulla 2004, 33-35
23 Ekroos, Majamaa 2005, 22-23
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Maankäyttö- ja rakennuslain menettelysäännösten tavoitteita ovat MRL 1 §:n mukaan seuraavat:

osallistumismahdollisuuksien turvaaminen asioiden valmistelussa, suunnittelun laatu ja

vuorovaikutteisuus, asiantuntemuksen monipuolisuus sekä tiedottamisen avoimuus käsiteltävissä

asioissa. Tavoitteet antavat laajempaa sisältöä perustuslain 20.2 §:n säännökselle

osallistumismahdollisuuksien turvaamisesta.

Hallituksen esityksen mukaan avoimuuden ja vuorovaikutteisuuden lisääminen maankäytön eri

tasojen suunnitteluprosessissa oli lainsäädännön uudistuksen keskeisimpiä tavoitteita. Tavoitteitta

pyritään toteuttamaan suunnittelumenettelyä ohjaavilla säännöksillä. Suunnitteluprosessissa

keskeinen lain tavoitteita toteuttava osa on osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Hallituksen

esityksessä katsottiin tarpeelliseksi, että suunnitelman sisältövaatimukset määritellään joustaviksi.

Vaatimukset osallisuuden ja vuorovaikutuksen järjestämiselle ovat sitä suuremmat, mitä

merkittävämmästä kaavoitusasiasta on kysymys.24

MRL 6 § on lain yleinen vuorovaikutussäännös. Säännöksellä täsmennetään MRL 1 §:n tavoitteita

vuorovaikutuksen edistämisestä. Säännöksessä edellytetään kaavoja valmistelevilta viranomaisilta

vuorovaikutteista yhteydenpitoa henkilöihin ja yhteisöihin, joiden oloihin tai etuihin kaava saattaa

huomattavasti vaikuttaa. Tätä säännöstä tulee toteuttaa MRL:ssa jäljempänä säädettävällä tavalla. 6

§:ssä säädetään lisäksi, että kaavaa valmistelevien viranomaisten tulee tiedottaa kaavoituksesta niin,

että osallisilla on mahdollisuus seurata kaavoitusta ja vaikuttaa siihen. Kaavoituksesta tiedottaminen

prosessin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa luo pohjan osallistumiselle ja vuorovaikutteiselle

suunnittelulle. Vaikuttamismahdollisuudet kaavan sisältöön vähenevät sitä mukaa, mitä

myöhemmässä vaiheessa kaavaprosessia osalliset otetaan mukaan suunnitteluun.

MRL 6 § ei vielä ole suoraan velvoittava normi, vaan yksityiskohtaisemmat säännökset

vuorovaikutuksen järjestämisestä kaavoitusprosessissa ovat MRL 62 § ja MRL 8 luvun

kaavoitusmenettelyä koskevat säännökset.25 Tiivistettynä 62 § velvoittaa viranomaista järjestämään

kaavoitusmenettelyn ja suunnittelusta tiedottamisen niin, että osallisilla on mahdollisuus osallistua

kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja ilmaista mielipiteensä asiasta. Säännös

sisältää myös osallisen määrittelyn26. Ekroos & Majamaan mukaan MRL 62 § on valmisteluvaiheen

kuulemisessa velvoittava säännös. Käytännössä muutoksenhakutilanteessa voi kuitenkin olla

24 HE 101/1998 vp, 38
25 Ekroos, Majamaa 2005, 36
26 ks. osallisen määrittely s. 5
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hankalaa osoittaa menettelyvirhettä tapahtuneeksi ainoastaan 62 §:n vetoamalla. Muiden

menettelysäännösten rinnalla 62 § on vetoamisperusteena hyvin käyttökelpoinen.27

MRL 8 luku Kaavoitusmenettely ja vuorovaikutus sisältää yleissäännöksen omaisen 62 §:n lisäksi

sitä täsmentäviä menettelysäännöksiä. 63 §:ssä säädetään osallistumis- ja arviointisuunnitelman

laatimisesta ja kaavoituksen vireilletulon ilmoittamisesta. Säännös velvoittaa oikeudellisesti kaavan

laatimisesta vastaavaa viranomaista. Säännöksen rikkominen voi johtaa kaavan hyväksymistä

koskevan päätöksen lainvastaisuuteen. Säännöksen joustavuuden vuoksi rikkomusta voi olla

kuitenkin vaikea todistaa, mutta esimerkiksi kaavavalmistelun viime metreillä toteutettu

osallistumis- ja arviointisuunnitelma ei vastaa lain tavoitteita varhaisesta vuorovaikutuksesta.28

MRL 64 §:ssä säädetään osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevasta neuvottelusta. Kunta voi

säännöksen mukaan halutessaan neuvottelumenettelyn kautta tiedustella alueellisen

ympäristökeskuksen näkemystä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä. Myös

osallinen voi säännöksen nojalla hakea neuvottelumenettelyä, mutta alueellisella

ympäristökeskuksella on harkintavalta arvioida sen tarpeellisuutta asiassa.29

MRL 65 § koskee kaavoitusehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville. Säännöstä täsmentävät

maankäyttö- ja rakennusasetuksen (895/1999) (MRA) kaavamuotokohtaiset erityissäännökset.

Säännökset nähtäville asettamisen muotovaatimuksista ovat ehdottomia vähimmäisvaatimuksia.

Vähimmäistasoa laajempi tiedottaminen jää kaavan laatijan harkintaan. Merkittävissä

kaavahankkeissa MRL:n vuorovaikutteisuuden ja avoimuuden tavoitteet kannustavat kuitenkin

laajempaan tiedottamiseen30. MRL 65 § sisältää myös säännöksen osallisten ja kunnan jäsenten

oikeudesta tehdä muistutus kaavaehdotuksesta ja saada siihen kunnan perusteltu kannanotto.

Viranomaisneuvotteluista säädetään MRL 66 §:ssä. Säännöksellä viranomaisneuvotteluista on

turvattu valtion viranomaisen, eli asianomaisen ministeriön ja alueellisen ympäristökeskuksen,

vaikuttaminen maakuntakaavaan. Kunta on myös velvollinen yhteydenpitoon alueellisen

ympäristökeskuksen kanssa valmistellessaan valtakunnallisia tai tärkeitä seudullisia

27 Ekroos, Majamaa 2005, 333
28 Ekroos, Majamaa 2005, 340
29 Ekroos, Majamaa 2005, 343-344
30 Ekroos, Majamaa 2005, 345-347
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alueidenkäyttötavoitteita sisältäviä kaavoja. MRA:ssa on säädetty viranomaisneuvotteluja koskevia

kaavamuotokohtaisia erityissäännöksiä.

MRL 67 § velvoittaa kaavan laatijaa ilmoittamaan kaavan hyväksymisestä. Tämä

ilmoittamisvelvollisuus on eri asia kuin kuntalain 63 §:n velvollisuus asettaa kaavan hyväksymistä

koskeva pöytäkirja valitusosoituksineen nähtäville. Ilmoitusvelvollisuus on kaavan laatijan

velvollisuus toimittaa tieto kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä niille kunnan jäsenille ja

muistutuksen tekijöille, jotka ovat pyytäneet tiedonantoa kirjallisesti ja ilmoittaneet osoitteensa sitä

varten. Kaavan voimaantulosäännöksissä maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntö ja kuntalaki on

kytketty yhteen. MRL 200 §:n mukaan kaava tulee voimaan yleisen tiedoksiannon jälkeen. MRA 93

§:ssä säädetään, että tiedoksianto tapahtuu kaavan hyväksymisen ja maakuntakaavan vahvistamisen

osalta kunnallisten ilmoitusten julkaisemismenettelyn mukaisesti. Kunnan ilmoitukset julkaistaan

kuntalain 64 §:n mukaisesti julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja tarvittaessa muulla kunnan

päättämällä tavalla, tavallisesti paikkakunnalla yleisessä sanomalehdessä.31

2.4 Menettelytapakriminalisoinnit

Elina Pirjatanniemi on luokitellut väitöskirjassaan (2005 s. 40-42) ympäristörikokset kolmeen

ryhmään teemoittain. Puhtaat menettelytapakriminalisoinnit muodostavat Pirjatanniemen mukaan

oman ryhmänsä. Menettelytapakriminalisoinnista on kysymys, kun pelkkä laissa säädetyn

menettelyn laiminlyönti on säädetty rangaistavaksi. Rangaistus on menettelyn noudattamatta

jättämisen seuraus, eikä teon rangaistavuuden edellytys ole tällöin ympäristölle aiheutettu vaara tai

vahinko. Esimerkiksi menettelytapakriminalisoinnista Pirjatanniemi nostaa maankäyttö- ja

rakennuslain 185.1 §:n, jonka mukaan rakentamisrikkomuksesta on tuomittava sakkoon se, joka

aloittaa rakentamisen ilman MRL:ssa edellytettyä lupaa tai ilmoitusta tai ryhtyy muuhun MRL:n tai

sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten vastaiseen toimenpiteeseen taikka muutoin

laiminlyö säädetyt tai määrätyt rakentamista tai ympäristönhoitoa koskevat velvollisuutensa.32

Ympäristöä koskevassa päätöksenteossa menettelyllisten oikeuksien toteuttaminen on monessa

suhteessa tärkeää. Menettelylliset oikeudet mahdollistavat yksilöiden ja laajempien intressipiirien

31 Ekroos, Majamaa 2005, 353-354
32 Pirjatanniemi 2005, 40-42
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osallistumisen päätöksentekoon. Osallistavien menettelyjen kautta saadaan asiantuntemusta

päätöksenteon tueksi ympäristöä koskevissa asioissa. Laajalla kansalaisosallistumisella voidaan

myös paremmin hallita ympäristöasioihin liittyvää epävarmuuden maailmaa.33 Simo Kyllönen

selittää epävarmuutta sillä, että ympäristöongelmat ovat luonteeltaan monimutkaisia ja lisäksi

vakavuudeltaan ja todennäköisyydeltään vaihtelevia. Ympäristöongelmat piilevät usein jonkin

toiminnan ympäristöriskeissä tai toiminnan tavanomaisissa ympäristövaikutuksissa.

Normaalitilanteessa vain lieviä ympäristövaikutuksia aiheuttavaan toimintaan saattaa liittyä

ympäristöriskejä, jotka aktualisoituessaan voivat aiheuttaa katastrofaalisia ja palautumattomia

seurauksia.34

Kansalaisosallistuminen auttaa myös ympäristöongelmien ja niiden korjaamisvaihtoehtojen

määrittelyssä35. Anne Kumpulan mukaan ympäristöä koskevien ratkaisujen legitiimiys ei

kuitenkaan perustu menettelyihin, vaan ratkaisujen sisältöön. Menettelyillä pyritään osallistujien

kannalta sisällöllisesti hyväksyttäviin ratkaisuihin. Kumpula arvioi, että: ”Osallistumismenettelyt

tuottavat paremmin harkittuja ja perusteltuja ratkaisuja.”.36

Pirjatanniemen mukaan päätöksenteon osallistumismenettelyjen kautta kannetaan merkittävä osa

perustuslain 20.1 §:n ympäristövastuusta. Rikos- ja vahingonkorvausoikeudellinen vastuu ovat

ympäristövastuujärjestelmän järeimpiä instrumentteja, joilla on erityinen moraalinen

ohjausvaikutus. Toiminnanharjoittajan rikosoikeudellinen rankaiseminen on moraalisen

paheksunnan osoitus, vahingonkorvausvastuun lankeaminen puolestaan on aiheutetun tilanteen

korvaamista ja korjaamista.37 Koska julkisella vallalla on PL 20.2 §:ssä määritelty terveellisen

ympäristön ja osallistumisoikeuksien edistämistehtävä, sen on taattava myös ympäristöoikeuksia

viime kädessä suojaavan rikosoikeudellisen järjestelmän tehokkuus. Rikosoikeudellisen

järjestelmän on toimittava esimerkiksi siinä tilanteessa, jossa toiminnanharjoittaja kieltäytyy

tottelemasta lupa- ja valvontaviranomaisten määräyksiä.38

Ympäristönsuojelulain 116 §:ssä säädetään lupavelvollisuuksien laiminlyönnin seurauksista.

Säännöksessä viitataan rikoslain (39/1889) (RL) 48 luvun 1-4 §:n rangaistussäännöksiin. Jos

33 Pirjatanniemi 2005, 66-67
34 Kyllönen 2006,  600-601
35 Pirjatanniemi 2005, 66-67
36 Kumpula 2004, 89
37 Pirjatanniemi 2005, 78
38 Pirjatanniemi 2005, 220-221
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luvattomasta toiminnasta aiheutuu ympäristön turmeltumista, sovelletaan RL 48 luvun 1 §, 2 § ja 4

§:n säännöksiä. Jos on kysymys pelkästä lupahakemuksen laiminlyönnistä, ilman toiminnasta

aiheutuvia ympäristön turmeltumisvaikutuksia, käsitellään asiaa RL 48 luvun 3.3 §:n vastaisena

lievempänä ympäristörikkomuksena. Tämä jako osoittaa, että pelkkiä menettelytaparikkeitä ei

pidetä niin moitittavina, kuin ympäristöä välittömästi uhkaavia tai turmelevia tekoja ja

laiminlyöntejä. Sama linja lainsäätäjällä on ollut myös muilla ympäristöoikeuden osa-alueilla,

esimerkiksi MRL 185 §:ssä säädetty rangaistus rakentamisrikkomuksesta on

rangaistusseuraamuksena vähäinen sakko.39

Pirjatanniemi kritisoi menettelytaparikkomusten verrattain vähäisiä rangaistusseurauksia. Luvatta

toimiminen näyttäytyy PL 20.2 §:n valossa erittäin moitittavalta. Jos toiminnanharjoittaja laiminlyö

luvan hakemisen, hän samalla estää asianosaisten ja muiden intressitahojen osallistumisen

päätöksentekoon. Kaikki lupamenettelyn osa-alueet, kuten tiedotus, kuulemiset ja

muistutusmahdollisuudet, jäävät tällöin osallisten ulottumattomiin. Lupamenettelyn ohittamisella

sivutetaan kaksi ympäristölupajärjestelmän keskeistä tehtävää: yleisten ympäristöetujen ja

lähiasukkaiden yksityisten etujen turvaaminen ja toiminnasta aiheutuvien kiellettyjen seuraamusten

arviointi.40

Menettelytaparikkomusten vähättely johtunee vallitsevasta tavasta määritellä perusoikeuksien

suhteet. Perusoikeudet on Suomessa perinteisesti nähty vertikaalisina julkisen vallan ja yksityisten

suhdetta määrittelevinä oikeuksina.41 Horisontaalisessa perusoikeussuhteessa on kysymys

yksilöiden välisistä oikeuksista. Tässä suhteessa yksilöiden oikeuksista aiheutuu velvoitteita muille

yksilöille. Pekka Vihervuoren mukaan ympäristöoikeudellisille säännöksille on ominaista

vertikaalisen ja horisontaalisen näkökulman sekoittuminen.42 Tästä seuraa se, että yksittäisten

säännösten tulkinnassa on otettava huomioon molemmat näkökulmat.

Maankäytön suunnittelussa kaavaviranomaisen ja maanomistajan välillä on vahva vertikaalisuhde.

Horisontaalisen näkökulman maankäytön suunnitteluun tuovat muut kaava-alueen maanomistajat ja

muut henkilöt, joihin kaavapäätöksellä on vaikutusta. Vihervuori korostaa, että

maankäyttöratkaisuilla ja kaavalla mahdollistettavilla toiminnoilla on merkittäviä vaikutuksia

39 Pirjatanniemi 2005, 222-224
40 Pirjatanniemi 2005, 224
41 Pirjatanniemi 2005, 226
42 Vihervuori 1998, 237-239
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naapurialueiden maankäyttöön sekä kansalaisten ja muiden oikeudenhaltijoiden asemaan.43

Ympäristölupa-asioiden horisontaalisuhdetta Vihervuori luonnehtii näin: ”Haitankärsijän

menettelyllisellä ja aineellisella oikeussuojalla katsotaan usein olevan myös asianomaisen omaa

yksityistä etua laajempi ympäristönsuojelunormiston toteutumista palveleva merkitys sikäli, että

yksityiseen kohdistuvan vaikutuksen eliminointi usein osaltaan vähentää myös yleiseen etuun

kohdistuvaa haittaa.”44.

Viranomaistahon ollessa asianosaisena ympäristöasioiden vertikaaliset ja horisontaaliset suhteet

sekoittuvat entisestään. Onko asianosaisena olevan viranomaisen ja lupaviranomaisen välinen suhde

horisontaalinen vai vertikaalinen? Horisontaalinen ja vertikaalinen tarkastelu jäävät

asiakysymyksen käsittelyn ulkopuolelle, jos ympäristöasia hoidetaan ”hallinnon sisäisenä”

viranomaistoimena45. Lupaviranomaisen toiminnan objektiivisuus vaarantuu mielestäni

merkittävästi, jos asianosaisviranomaisen ja lupaviranomaisen väliltä puuttuu vertikaalinen suhde.

Ympäristö- ja kaava-asioissa toimivaltaisella lupaviranomaisella on alansa substanssiasiantuntemus

ja lisäksi kokonaiskäsitys toimialueensa ympäristövaikutuksista ja maankäytönsuunnittelusta.

Asianosaisviranomaisella on asiantuntemus enintään oman toimintansa ympäristövaikutuksista ja

vaikutuksista maankäyttöön. Jos eri viranomaisten väliset asiat käsitellään ”hallinnon sisäisinä”,

vaarana on, että asianosaisviranomaisen varsinaisen toimialan intressi syrjäyttää lupaviranomaisen

ajamat ympäristöintressit.

Vaikka toiminnan reunaehdot ja valvonta järjestettäisiinkin ”hallinnon sisäisessä” asiassa

asianmukaisesti, kansalaisnäkökulmasta katsottuna lupaviranomaisen toiminnan objektiivisuus on

mielestäni vaarantunut menettelyjen syrjäyttämisen myötä. Kullan mukaan viranomaisen toiminnan

objektiivisuusvaatimus liittyy toiminnan sisältöön ja toiminnassa noudatettavaan menettelyyn.

Objektiivisuuden toteutumisen kannalta on tärkeää, että viranomainen noudattaa lain tulkinnassa

vakiintuneita tulkintasääntöjä ja perustelee päätöksensä kunnolla. Tilanteissa, joissa viranomainen

voi valita menettelytavan, korostuu objektiivisuus harkintaa ohjaavana perusteena.46

Laakso ym. rajaavat hallinnon sisäisin toimin toteutettavat viranomaistehtävät sellaisiin asioihin,

jotka eivät sisällä välittömiä oikeudellisia vaikutuksia hallinnon ulkopuolisiin tahoihin.

43 Vihervuori 1998, 242
44 Vihervuori 1998, 240-241
45 Vihervuori 1998, 243-244
46 Kulla 2004, 76
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Tavanomaiseen hallinnon toimintaan kuuluu virkakäskyjen, hallinnollisten määräysten ja ohjeiden

ohella suunnitelmista päättäminen. Suunnitelmat voivat koskea sellaisten hallintoasioiden

valmistelua, joilla on laajoja oikeudellisia vaikutuksia hallinnon ulkopuolelle. Maankäyttöä

ohjaavat kaavat ovat tyypillisiä laajavaikutteisia ratkaisuja, joilla on laajat oikeusvaikutukset.47

Hallinnon ulkopuolisia koskevien asioiden hoitaminen ”hallinnon sisäisinä” on suljetun

hallintatavan toteuttamista. Aija Kettunen on tutkinut ympäristökonflikteja vertailevasti suljettua ja

avointa hallintapaa toteuttavissa kunnissa. Kettusen mukaan suljetussa hallintojärjestelmässä

viranomaiset kokevat kiusallisena konfliktina toimintaansa kohdistuvan kritiikin ja ”ulkopuolisten”

puuttumisen asioiden käsittelyyn. Sen sijaan avointa hallintotapaa noudattavissa viranomaisissa

ympäristöasioista nouseva kriittinen keskustelu koetaan asiaankuuluvana erilaisten näkökulmien

esille tulona. Mielipiteiden kärjistymistä konflikteiksi ehkäistään avoimessa järjestelmässä

lisäämällä keskustelua entisestään ja ottamalla kiistanalaisia asioita viranomaiskäsittelyyn.48

Viranomaisen osallistumisella maankäytönsuunnitteluun ja ympäristölupaprosessiin sisältyviin

osallisuusmenettelyihin on erityistä horisontaalista merkitystä. Osallistavien menettelyjen kautta

määritellään viranomaisasianosaisen suhde yksityisiin asianosaisiin ja muihin osallisiin. Ympäristö-

ja maankäyttöasioiden menettelyt perustuvat hallintoasian sisältöön, eivätkä asianosaisen

yhteiskunnalliseen rooliin. Viranomaisen asianosaisuus ei mielestäni voi olla millään tavalla

perustelu kevennetyille menettelyille, jos kohteena oleva toiminta täyttää ympäristölupamenettelyn

edellytykset tai maankäytön suunnittelussa viranomaisen harjoittamalla toiminnalla on

maankäytöllisiä vaikutuksia.

PL 20.2 §:ssä säädetään julkiselle vallalle nimenomainen vastuu jokaisen

vaikuttamismahdollisuuksien edistämisestä elinympäristöään koskevassa päätöksenteossa. Tätä

vastuuta julkinen valta toteuttaa luomalla lainsäädännölliset ja muut puitteet osallistumiselle.

Osallistumisen mahdollistavan järjestelmän uskottavuus kärsii mielestäni vakavasti, jos niissä

hallintoasioissa, joissa julkisen vallan edustaja on asianosaisena, poiketaan

osallistumismenettelyistä tai syrjäytetään menettelyt kokonaan käsittelemällä asiat ”hallinnon

sisäisinä”. Sen sijaan viranomaisen asianosaisasian käsittelyn tulisi olla malliesimerkki

täsmällisestä menettelytapasäännösten noudattamisesta hallintoasiassa.

47 Laakso ym. 2006, 64-65
48 Kettunen 1998, 95-99
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Viranomaisen laiminlyödessä lupahakemuksen teon tai aiheuttaessa muun

menettelytaparikkomuksen, rikosoikeudellisen seuraamuksen tulisi mielestäni toteutua vastaavalla

tavalla kuin yksityisen toiminnanharjoittajan tapauksessa. Rikosoikeudellisen seurauksen järeydellä

ei liene viranomaisasianosaiselle sellaista merkitystä, kuin yksityiselle asianosaiselle49. Tärkeintä

olisi menettelytaparikkomuksen tuleminen julkisesti tietoon ja asianosaisviranomaiseen

rikosoikeudellisen seurauksen myötä kohdistuva julkinen moraalinen moite.

Menettelytaparikkomusten kriminalisoinnilla pyritään ehkäisemään vastaavia rikkomuksia.

Pirjatanniemi on käsitellyt rangaistuksella tavoiteltua ehkäisyvaikutusta eli preventiota

yleisestävyyden ja erityisestävyyden näkökulmista. Yleisestävyys toteutuu, kun rangaistus vähentää

lain rikkomista yleisellä tasolla. Erityisestävyys kohdistuu rikoksen tekijään. Erityisestäviä

vaikutuksia on rangaistusuhalla, ehdollisen rangaistuksen varoitusominaisuudella ja sopeuttavalla

rangaistuksella tai toiminnanharjoittajan vaarattomaksi tekevällä rangaistuksella. Kriminalisointien

yleisestävyys perustuu siihen, että rikosoikeudelliset normit koskevat kaikkia toiminnanharjoittajia.

Rangaistussäännökset ovat olemassa, jotta kaikki omalta osaltaan välttäisivät ympäristön

pilaamista.50

49 ks Pirjatanniemi 2005, 222-224
50 Pirjatanniemi 2005, 235-236



21

3 Puolustusvoimien ympäristöasiat kunnassa

3.1 Ympäristönsuojelulain tavoitteet, periaatteet ja yleiskiellot

Uusi ympäristönsuojelulaki yhtenäisti ympäristölupajärjestelmän. Aiemman hajanaisemman

sääntelyn on korvannut yksi laki ja sen sisälle kirjoitettu lupajärjestelmä, joka koskee kaikkea

ympäristön pilaantumista aiheuttavaa tai mahdollisesti aiheuttavaa toimintaa. Pääperiaatteesta on

säädetty muutamia poikkeuksia, joista yksi on vesien rakenteellinen pilaaminen, joka kuuluu

vesilain (VL) (264/1961) soveltamisalaan.51 Säteilystä aiheutuva pilaantuminen puolestaan kuuluu

ensisijaisesti ydinenergialain (990/1987) ja säteilylain (592/1991) soveltamisalaan. Poikkeukset

ympäristölupajärjestelmästä on lueteltu YSL 2 §:ssä, jonka mukaan: ”Asetuksella voidaan säätää

poikkeuksia tämän lain soveltamisesta, jos se on tarpeen valtakunnan turvallisuuden,
huoltovarmuuden tai puolustusvoimien toiminnan erityisluonteen vuoksi.”52

Lain tulkintaa ohjaa uuteen lakiin otettu tavoitesäännös YSL 1 §, johon on kirjattu kansainvälisesti

ja kansallisesti hyväksytyt yleiset ympäristönsuojelun tavoitteet.53 YSL:n tavoitteista tässä

tutkielmassa tarkastellaan erityisesti terveellisen elinympäristön toteutumista. Myös kansalaisten

ympäristövaikuttamisen mahdollisuudet korostuvat, koska näkökulmana ovat ne yksityiset

kansalaiset, joiden elinympäristöön puolustusvoimien aiheuttamat ympäristövaikutukset ulottuvat.

Ympäristönsuojelulaki sisältää myös eräitä kansainvälisestikin vakiintuneita periaatteita. Näitä

periaatteita ovat: ennaltaehkäisyn- ja haittojen minimoinnin periaate, parhaan käyttökelpoisen

tekniikan periaate (BAT), ympäristön kannalta parhaan käytännön periaate (BEP) ja yleisenä

lähtökohtana aiheuttamisperiaate. Edellä mainitut periaatteet ohjaavat ympäristönsuojelulain

joustavien normien tulkintaa: viranomaista lupaharkinnassaan ja lainsäätäjää säädettäessä

alemmanasteisia normeja. Aiheuttamisperiaatteeseen liittyy läheisesti toiminnanharjoittajan

selvilläolovelvollisuus toimintansa ympäristönäkökohdista ja jätehuoltoa koskeva

huolehtimisvelvollisuus.54

51 Kuusiniemi ym. 2000, 217-218
52 ks. puolustusvoimien tilapäiset toiminnot YSA 4 b §
53 ks. tavoitteet luvussa 2.2
54 Kuusiniemi ym. 2000, 218-221
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Suoraa merkitystä hallinnollisessa harkinnassa on varovaisuus- ja huolellisuusperiaatteella (YSL 4

§). Periaate juontuu kansalliseen lainsäädäntöömme kansainvälisistä sopimuksista ja EY –

lainsäädännöstä, joissa se esiintyy varautumisperiaatteena. Periaatteen mukaan ympäristöarvot

painavat eniten lupaharkinnassa ja lupaehtojen harkinnassa, jos toiminnan ympäristövaikutuksista ei

ole varmuutta.55

Ympäristölainsäädäntömme sisältää joustavia normeja. Päätöksen tekijän harkintavallassa on

joustavan normin tulkinta. Tulkinta on oikeusharkintaa, ei tarkoituksenmukaisuusharkintaa. Jos

valituksessa vedotaan joustavaan normiin, oikeuslaitoksen tuomari ratkaisee asian oikeuslähteiden

ja ns. maalaisjärjen avulla. Oikeuslaitos ei voi lähteä näillä perusteilla edellyttämään valitusasiassa

korkeatasoisinta joustavan normin mukaista ratkaisua, vaan tarkoituksena on estää alilyönnit

normin tulkinnassa.56

Suoraan ympäristövaikutuksia aiheuttavaa toimintaa rajoittavat ympäristönsuojelulain yleiskiellot.

Yleiskieltoja ovat: maaperän pilaamiskielto, pohjaveden pilaamiskielto ja merta koskevat

erityiskiellot. Viranomainen ei voi myöntää lupaa näistä kielloista poikkeamiseen, eikä voimassa

oleva ympäristölupa oikeuta kiellon rikkomiseen. Pilaantumisen aiheuttaja on velvollinen

puhdistamaan saastuneen alueen, toissijainen puhdistamisvelvollisuus on alueen haltijalla, jos hän

on ollut tietoinen alueen tilasta. Alueen pilaamiskieltoon liittyvät myös saastumisen

estämisvelvollisuus ja ilmoitusvelvollisuus saastumisesta kunnan

ympäristönsuojeluviranomaiselle.57

3.2 Puolustusvoimat haitallisten ympäristövaikutusten aiheuttajana

Puolustusvoimat harjoittelee alueillaan ja myös omien alueidensa ulkopuolella sodan ajan

toimintaa. Harjoituksista aiheutuu haitallisia ympäristövaikutuksia, kuten jätettä, päästöjä, melua ja

tärinää.58 Myös puolustusvoimien käytössä olevan materiaalin normaalista hallinnasta aiheutuu

55 Mäkinen 2004, 54-55
56 Mäkinen 2004, 37-38
57 Kuusiniemi ym. 2000, 219-221
58 http://www.mil.fi/paaesikunta/paaesikunta/terveys/ymparistonsuojelu.dsp

http://www.mil.fi/paaesikunta/paaesikunta/terveys/ymparistonsuojelu.dsp
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ympäristövaikutuksia. Kunkin tuotteen ympäristövaikutuksia voidaan tarkastella sen elinkaaren eri

vaiheissa: hankinnassa, käytössä, huollossa, varastoinnissa ja käytöstä poistamisessa.

Puolustusvoimissa noudatetaan puolustushallinnon ympäristöpolitiikkaa. Politiikka perustuu

lainsäädännön ja muiden määräysten noudattamiseen. Puolustusvoimien sisäistä toimintaa koskevia

lainsäädännöstä nousevia periaatteita ovat mm. ympäristövaikutusten tiedostaminen, haitallisten

vaikutusten ennaltaehkäisy ja minimointi sekä varovaisuus ja huolellisuus. Puolustusvoimissa

pyritään myös ympäristömyönteiseen asennoitumiseen ja ympäristönsuojelun jatkuvaan

parantamiseen. Puolustusmateriaalihankinnoissa pyritään ottamaan huomioon ja arvioimaan

tuotteen koko elinkaaren ympäristönäkökohdat.59

Esimerkki: Ähtärin asevarikko

Ähtärin asevarikko on Puolustusvoimien Materiaalilaitoksen alaisuuteen kuuluva

taisteluvälinevarikko. Varikolle on varastoitu puolustusvoimien sodan ajan materiaalia. Varikolla

suoritetaan taisteluvälinemateriaalin valmistus-, huolto-, korjaus- ja hävittämistöitä sekä jakelua.

Asevarikko muodostuu kahdesta erillisestä maa-alueesta. Päävarikkoalue Inhan kylässä on 169 ha

laajuinen, Palolammella sijaitsee 3574 ha laajuinen varastoalue suoja-alueineen.60

Päävarikkoalueelta on n.4 km matka Ähtärin keskustaan. Varikkoalueen lähistössä on kylämäistä

omakotitalo- ja mökkiasutusta. Palolammen alueen ympäristö on harvaan asuttua seutua, jossa on

enimmäkseen 1950 - 1970 –luvuilla rakennettuja omakotitaloja  ja uudempaa loma-asutusta.61

Varikon toiminnoista eniten ympäristövaikutuksia aiheuttaa käytöstä poistettavien räjähteiden

hävittäminen. Varikolla käytetyistä hävittämistavoista ympäristölle haitallisinta on räjäytyshävitys,

jota toteutetaan Palolammen alueella. Hävittämistavasta ei ammattitaitoisesti toteutettuna koidu

ympäristölle vaarallisia aineellisia päästöjä, mutta haittana on räjäytyksestä aiheutuva melu ja

59 http://www.mil.fi/paaesikunta/paaesikunta/terveys/y_periaatteet.dsp
60 Paaso: Ympäristöselvitys, ÄhtAseV 2004, 5-6 ks. Myös Ähtärin asevarikon www –sivut
http://www.mil.fi/laitokset/pvmatl/ahtari.dsp
61 Paaso: Asukastutkimus, ÄhtAseV 2004, 2

http://www.mil.fi/paaesikunta/paaesikunta/terveys/y_periaatteet.dsp
http://www.mil.fi/laitokset/pvmatl/ahtari.dsp
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tärinä. Toiminnan vaikutuksia vesiin ja maaperään, sekä ympäristön melutasoa  mitataan ja

seurataan.62

Melu- ja tärinähaitat kohdistuvat ympäristössä ihmisiin, eläimiin ja asuinrakenteisiin. Varikon

ympäristössä toteutetussa asukastutkimuksessa selvitettiin toiminnan vaikutusalueympäristön

ihmisten kokemia haittoja.

Päävarikkoalueen lähistössä varikon toiminnasta johtuvien äänten ei koettu merkittävästi

haittaavan asumista. Varikkoalueen läheisyys koettiin yleensä ottaen positiivisena ja varikon

koettiin tuovan alueelle turvallisuutta.63

Palolammen ympäristössä meluvaikutus ulottui huomattavasti laajemmalle alueelle, kuin Inhassa.

Melutaso määriteltiin selvästä voimakkaaseen ja huomattava osa asukkaista koki melun haitaksi

asumiselle. Palolammen ympäristössä koettiin myös tärinähaittaa. Asukkaiden määrittelemä

tärinätaso vaihteli 0 -tasosta heikkoon, selvään ja voimakkaaseen. Huomattava osa asukkaista koki

myös tärinän haitaksi asumiselle. Muutamille asukkaille oli koitunut aineellisiakin vahinkoja, kuten

muurin halkeamisia ja ikkunoiden särkymistä. Tärinän arveltiin olevan näihin vahinkoihin

pääasiallinen syy tai ainakin osasyy.64

Varikon päällikön Kari Maijalan Ympäristöselvitykseen muotoilemassa Ähtärin asevarikon

ympäristöpolitiikassa (luonnos, heinäkuu 2004) tavoitellaan selvilläolovelvollisuuden täyttämistä

sekä haitallisten ympäristövaikutusten vähentämistä ja ennaltaehkäisyä. Toiminnasta aiheutuvia

ympäristövaikutuksia pyritään vähentämään etsimällä ympäristöystävällisempiä, kustannuksiltaan

edullisia, menetelmiä. Ympäristönäkökohtien arviointi kuuluu osaksi puolustusmateriaalihankkeita

siten, että tuotteen elinkaaren joka vaiheessa toimitaan lainsäädännön edellyttämällä tavalla.65

62 Paaso: Ympäristöselvitys, ÄhtAseV 2004, 29
63 Paaso: Asukastutkimus, ÄhtAseV 2004, 5-6
64 Paaso: Asukastutkimus, ÄhtAseV 2004, 7-9
65 Paaso: Ympäristöselvitys, ÄhtAseV 2004, 58-59
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3.2.1 Ympäristöperusoikeus jokaisen oikeutena

Puolustusvoimien ympäristönsuojelun toimintaperiaatteissa on luettelo niistä tahoista, joihin

pyritään ylläpitämään hyviä suhteita. Luettelossa ei mainita yksityisiä kansalaisia tai lähialueiden

asukkaita. Kansalaisjärjestöt luettelossa kylläkin mainitaan.66 Tämä on mielestäni hieman

hämmästyttävää, sillä sotilasalueiden ympäristövaikutukset kohdistuvat eniten puolustusvoimien

alueiden lähistöllä asuvien yksityisten ihmisten elämään. Tulisiko naapureiden järjestäytyä

ympäristöasiaansa ajaviksi kansalaisjärjestöiksi, jotta heihin tulisi ylläpitää hyviä suhteita?

Lainsäätäjä on kuitenkin antanut merkittävän painoarvon yksityisen kansalaisen oikeudelle

ympäristöönsä. Tämä ilmenee ympäristöä koskevassa perusoikeussäännöksessä PeL 20 §:ssä.

Vihervuoren mukaan lainsäätäjän tarkoituksena on ollut luoda ympäristöperusoikeudesta oma

kategoriansa perusoikeusjärjestelmässä TSS-oikeuksien, yhdenvertaisuutta koskevan sääntelyn ja

vapausoikeuksien rinnalle. 67

PeL 20 §:n oikeus terveelliseen ympäristöön on suhteellinen oikeus. Säännöksessä ei ole määritelty

minkäänlaisia laadullisia elinympäristön vähimmäisvaatimuksia, joita kansalaisella olisi säännöksen

perusteella oikeus vaatia. Saraviitan tulkinnan mukaan terveellinen ympäristö tulee ymmärtää

laajasti myös viihtyisäksi ympäristöksi68.

Vihervuori puolestaan nostaa säännöksen yhteydessä esille vielä vakiintumattoman

jaottelukäsitteen: sukupolvijaottelun. PeL 20 §:n ympäristöperusoikeudessa voidaan nähdä usean

sukupolven käsittävän perusoikeuden aineksia.69 Kansainvälisessä oikeudessa ympäristön

suojeleminen tulevia sukupolvia varten näkyy asiakirjoissa, jotka on laadittu Rio de Janeirossa

vuonna 1992 pidetyssä YK:n ympäristö- ja kehityskonferenssissa. Rion julistus onkin ollut

ympäristöperusoikeussäännöksen valmistelussa merkittävänä lähtökohtana.70 Vallitseva näkemys

kuitenkin tukee sitä, että ympäristöperusoikeudessa on kyse kulloinkin elävien ihmisten oikeudesta

terveelliseen ympäristöön71.

66 http://www.mil.fi/paaesikunta/paaesikunta/terveys/y_periaatteet.dsp
67 Vihervuori 1999, 633
68 Saraviita 2000, 173
69 Vihervuori 1999, 633
70 Vihervuori 1999, 631-633
71 Saraviita 2000, 173

http://www.mil.fi/paaesikunta/paaesikunta/terveys/y_periaatteet.dsp
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PeL 20 § on rakenteeltaan kaksiosainen: ensimmäinen momentti käsittelee

ympäristövastuukysymystä, toinen momentti julkisen vallan velvollisuutta turvata jokaiselle oikeus

terveelliseen elinympäristöön. Ympäristövastuun sisälle lainsäätäjä on nimennyt vastuualueita:

vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, vastuu ympäristöstä ja vastuu kulttuuriperinnöstä.

Vastuunkanto ympäristöstä kuuluu jokaiselle. Toinen momentti asettaa julkiselle vallalle

perustuslaillisen velvollisuuden pyrkiä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön sekä

mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon.72

Mitä ympäristö on oikeutena? Kysymystä on tarkasteltava arvofilosofian: luonnon arvottamisen

kautta. Ympäristöperusoikeussäännös alkaa ympäristövastuun määrittelystä.73 Vastuun

korostaminen pohjautuu siihen, että luonto nähdään itseisarvona ja kaikkien ihmisten yhteisenä

oikeutena. Velvollisuudet luontoa kohtaan lähtevät hallituksen esityksen mukaan juuri tällaisesta

luonnon arvoperusteisesta ja oikeudellisesta määrittelystä. Jokaisen velvollisuudet luontoa kohtaan

ja jokaiselle kuuluva oikeus luontoon kuuluvat erottamattomasti yhteen.74

Kumpula on käsitellyt väitöskirjassaan aineellisia ympäristöoikeuksia ihmisoikeuksina. Hän on

myös tutkinut niiden taustalla olevaa jännitettä, joka vallitsee ihmisten tarpeiden ja ympäristön

itseisarvo-ominaisuuden välillä.75 Kumpula analysoi ihmisoikeuksia ja ympäristönsuojelua todeten,

että niiden välillä on erityinen vuorovaikutussuhde. Tässä vuorovaikutuksessa molemmat

edellyttävät, mutta myös vahvistavat toisiaan: ”Ympäristönsuojelun näkökulmasta

suojelutavoitteiden täysimittainen toteuttaminen edellyttää ihmis- ja perusoikeuksia, jotka takaavat

esimerkiksi kansalaisten osallistumisoikeudet ja oikeuden ympäristöä koskevaan informaatioon. Jos

ympäristön pilaamisen voidaan tulkita loukkaavan suojattua ihmisoikeutta,

ympäristönsuojeluvaatimus voidaan vastaavasti perustaa tähän oikeuteen. Vastaavasti

ihmisoikeuksien toteuttamisen näkökulmasta ympäristön ja ympäristönsuojelun laadun

parantaminen vahvistavat ihmisoikeuksien toteuttamista.”76

Kuinka ympäristöperussoikeussäännöstä tulisi soveltaa? Samansisältöistä hallitusmuodon säännöstä

on pidetty julistuksenomaisena ja hallituksen esitys nykyisiin perusoikeussäännöksiin toteaa myös

julistuksenomaisuuden, sillä säännös toteutuisi esityksen mukaan ”muun lainsäädännön tuella ja

72 Vihervuori 1999, 633-634
73 Vihervuori 1999, 634
74 HE 309/1993 vp, 66
75 Kumpula 2004, 40
76 Kumpula 2004, 42
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välityksellä”77. Lainsäätäjä on kuitenkin tahtonut korostaa ympäristöoikeuden erityistä

merkittävyyttä säätämällä sille perusoikeudellisen aseman. Jos sama ympäristöperusoikeus tulkitaan

pelkästään julistuksenomaiseksi säännökseksi, syntyy ilmeinen merkitysristiriita. Vihervuoren

mukaan on syytä korostaa, että julistuksenomaisuus koskee vain PeL 20 §:n ensimmäistä momenttia

eli ”vastuumomenttia”. Rikosoikeudellinen vastuu säännöksen ympäristövastuun laiminlyönnistä

tulee perustuslakia alemman yksityiskohtaisemman ympäristölainsäädännön kautta, eikä suoraan

yleispiirteisestä perusoikeussäännöksestä.78

PeL 20 §:n toisessa momentissa on toiminnallinen sisältö. Siinä julkiselle vallalle asetetaan selkeä

tavoite: ”julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen elinympäristöön

sekä mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon”. Säännöksessä ei ole

tarkemmin yksilöity julkista valtaa, joten julkisen vallan velvollisuus koskee kolmijaon mukaista

vallankäyttöä: lainsäädäntö-, toimeenpano- ja tuomiovaltaa79. Vihervuoren mukaan säännöksen

oikeudellinen merkitys on sama, käyttipä julkista valtaa valtion tai kunnan viranomainen80.

Mäenpää on tarkastellut julkisen vallan käytön keskeisintä sisältöä käytännön vaikuttavuuden

kautta. Mäenpään mukaan julkisen vallan käyttö näkyy ennen kaikkea hallinnollisessa sääntelyssä:

viranomaistoiminnassa. Viranomaiset rajoittavat yksityisten toimintaa ja asettavat erilaisia

velvollisuuksia. Vasta voimaantulleet hallintopäätökset ja -määräykset synnyttävät yksityisille

velvoitteen toimia määrätyllä tavalla.81

PeL 20 §:n toisen momentin ilmaisu ”on pyrittävä” suhteellistaa julkiselle vallalle asetetun

velvoitteen. Velvoitteen suhteellisuutta lisää vielä se, että toisessa momentissa ei korostu luonnon

itseisarvo ensimmäisen momentin tapaan, vaan oikeus terveelliseen ympäristöön on pyrittävä

turvaamaan ”jokaiselle” eli ihmistä varten.82 Momentissa ei myöskään mainita tulevia sukupolvia,

vaan oikeus koskee eläviä ihmisiä83. Saraviitan mukaan toinen momentti velvoittaa ensisijaisesti

lainsäätäjää ja muita norminantajia. Toimintavelvoitetta toteutetaan valtiotasolla eduskunnan

77 HE 309/1993 vp, 66
78 Vihervuori 1999, 635
79 Ks. HE 309/1993 vp, 75
80 Vihervuori 1999, 638
81 Mäenpää 2003 b, 16
82 Vihervuori 1999, 638
83Ks.  PeVM 25/1994 vp, 10
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päätöksissä ja kunta-tasolla kunnallisten viranhaltioiden tehdessä elinympäristöä koskevia

ratkaisuja.84

Perusoikeuksien yleisiin rajoitusedellytyksiin viittasin jo edellä johdantoluvussa. Perusoikeuksien

rajoittamisen on aina täytettävä tiukat ehdot. Rajoituksia ohjaavat yleiset perusoikeuksien

rajoitusedellytykset, jotka ovat tiivistetysti: 1.) lailla säätämisen vaatimus, 2.) täsmällisyys- ja

tarkkarajaisuusvaatimus, 3.) hyväksyttävyysvaatimus, 4.) ydinalueen koskemattomuusvaatimus, 5.)

suhteellisuusvaatimus, 6.) oikeusturvavaatimus ja 7.) ihmisoikeusvelvoitteiden

noudattamisvaatimus.85 Perusoikeuksien rajoittamisen poikkeuksellisuutta ja tiukkojen edellytysten

tarpeellisuutta korostaa se, että perustuslaissa on 22 § perusoikeuksien turvaamisesta. Siinä on

säädetty julkiselle vallalle erikseen velvoite turvata perusoikeuksien toteutuminen ihmisoikeuksien

ohella. Turvaamisvelvoitteet olivat vuonna 1995 voimaan astuneen perusoikeusjärjestelmän tuoma

uudistus. Perusoikeussäännösten turvaaminen kuuluu Saraviitan mukaan julkisen vallan kaikkeen

toimintaan: lainsäädäntöön, hallintoon ja lainkäyttöön86.

3.2.2 Puolustusvoimien suhteet kansalaisjärjestöihin

Kolmas sektori on ympäristöasioissa vaikutusvaltainen toimija. Ympäristöasiaa edistävät

kansalaisjärjestöt ovat saaneet viime vuosikymmeninä runsaasti julkista huomiota vastustaessaan

valtion ja yritysten ympäristövaikutuksellisia hankkeita. Ylläpitääkseen julkisuudessa

ympäristöystävällistä imagoa, julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden on edistettävä

toiminnassaan hyviä suhteita ympäristöjärjestöihin. Kansalaisjärjestöt onkin mainittu

puolustusvoimien ympäristöperiaatteissa ympäristöviranomaisten, kuntien ja asiantuntijalaitosten

rinnalla sellaisena toimijana, johon tulee ylläpitää hyviä suhteita87.

Kansainvälisesti solmitut ympäristösopimukset sitovat valtion toimintaa ympäristöasioiden

osallisuusmenettelyissä. Eurooppalaisittain keskeinen sopimus on vuonna 1998 solmittu Århusin

sopimus, joka on astunut voimaan 30.11.2001. Sopimus on YK:n Euroopan talouskomission

sopimus. Rakenteellisesti sopimus sisältää kolme oikeuspilaria, joiden sisällöt ovat: oikeus

84 Saraviita 2000, 172
85 Tuori 2000, 35-36
86 Saraviita 2000, 178
87 http://www.mil.fi/paaesikunta/paaesikunta/terveys/y_periaatteet.dsp

http://www.mil.fi/paaesikunta/paaesikunta/terveys/y_periaatteet.dsp
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informaatioon ympäristöstä, ympäristöä koskevan päätöksenteon valmisteluvaiheen

osallistumisoikeudet ja oikeus muutoksenhakuun ja vireillepanoon. Mainittujen oikeuksien lisäksi

yksilöillä ja kansalaisjärjestöillä on sopimuksen mukaan oikeus arvioiduttaa komissiolla, vastaako

kansallisen ympäristölainsäädännön täytäntöönpano sopimuksen vaatimuksia. Uutta Århusin

sopimuksessa verrattuna aiempiin kansainvälisiin ympäristösopimuksiin on se, että menettelylliset

oikeudet ulottuvat kaikkeen ympäristöä koskevaan kansalliseen päätöksentekoon, eikä ainoastaan

valtioiden välisten ympäristöhaittojen käsittelyyn.88 Århusin sopimus on näin ainakin periaatteessa

parantanut kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen vaikutusmahdollisuuksia virallisella tasolla

ympäristölliseen päätöksentekoon ja ympäristöhallinnon toiminnan valvontaan.

Suomen EU-jäsenyys on tuonut kansalaisille merkittävän kanavan vaikuttaa jäsenvaltion

julkishallinnon toimintaan ympäristöoikeudellisissakin asioissa. Vaikuttamiskeinoja ovat valitus

kansalliseen tuomioistuimeen ja kantelu komissiolle89. Valituksen ja kantelun voi tehdä vain EU-

lainsäädännön alaisista asioista, ei niistä asioista, jotka on jätetty EU-sääntelyn ulkopuolelle

jäsenvaltioiden omaan harkintaan.

Direktiiviin perusteella kansalainen voi vedota kansallisessa tuomioistuimessa jäsenvaltion

julkishallintoa vastaan. Kansallisten tuomioistuinten ja hallintoviranomaisten on tulkittava

jäsenvaltion omaa lainsäädäntöä direktiivien mukaisesti. Tämä tulkintaa ohjaava säännös on

ehdoton: jos kansallinen lainsäädäntö on direktiivin vastaista, oikeustapauksiin on sovellettava

ainoastaan direktiiviä kansallisen lain ohi.90

Direktiivirikkomuksen perusteella kansalainen (myös puolue, ympäristöjärjestö, tms.) voi tehdä

myös kantelun komissiolle. Kantelun perusteella komissio hankkii jäsenvaltion tapauksesta tietoja

ja käyttää laajaa harkintavaltaa mahdollisten toimenpiteiden suhteen. Komissiolla ei siis ole

velvollisuutta ryhtyä jatkotoimiin kantelun perusteella. Kaikki kantelut kuitenkin tutkitaan ja jo

pelkästään tällä on usein vaikutusta jäsenvaltion toimintaan.91

88 Kumpula 2004, 77
89 Marttinen ym. 1994, 187
90 Marttinen ym. 1994, 105
91 Marttinen ym. 1994, 187-188
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Suomalaisesta oikeuskäytännöstä löytyy yksi esimerkkitapaus, jossa kansalaisjärjestö on vedonnut

direktiiviin Suomen julkishallintoa vastaan.

KHO 14.6.2000 taltio 1326. KHO katsoi että valtioneuvoston tekemässä Natura 2000-

verkostoehdotuksessa Vattajanniemen dyynialueen rajojen määrittäminen ei

perustunut luontodirektiivin 4 (1) mukaiseen asianmukaiseen tieteelliseen

tietämykseen ja luonnontieteellisiin perusteisiin. Aluerajaus oli tehty

puolustusministeriön ja ympäristöministeriön neuvotteluissa. Rajaukseen olivat

vaikuttaneet luontoarvojen lisäksi maanpuolustukselliset seikat, sillä alue on

puolustusvoimien Lohtajan harjoitus- ja ampuma-aluetta.

KHO katsoi, että valtioneuvosto oli ylittänyt harkintavaltansa ja päätös oli tältä osin

hallintolainkäyttölain 7 §:n 1 momentin, luonnonsuojelulain 61 §:n 1 momentin ja 64

§:n 3 momentin mukaan lainvastainen. KHO kumosi tältä osin valtioneuvoston

päätöksen ja palautti asian uudelleenharkintaan valtioneuvostolle. Aluerajauksen

uudelleenharkinnassa neuvottiin käyttämään luontodirektiivin mukaisia SCI-alueiden

valintaperusteita ja asianmukaista tieteellistä tietämystä. Tähän KHO:n päätökseen

johtaneen valituksen teki Suomen luonnonsuojeluliitto ry.

EU:n ympäristölainsäädännöllä pyritään harmonisoimaan jäsenvaltioiden ympäristönsuojelun

vähimmäistaso92. Koska direktiivit sitovat jäsenvaltiota ja niiden sisältö säädetään kansalliseen

lainsäädäntöön, direktiivin tulkinta tuomioistuimessa on samalla ohje kansallisen lain tulkintaan.

Edellä esimerkkinä olevassa KHO:n ratkaisussa todetaan ensin valtioneuvoston väärä tulkinta

direktiivistä ja sitten päätöksen hallintolainkäyttölain ja luonnonsuojelulain vastaisuus.

KHO:n ratkaisu osoittaa, että Suomen EU-jäsenyys on muuttanut perusoikeuksien suhteellisia

painoarvoja oikeudellisessa punninnassa.93 Valtioneuvosto oli tehnyt päätöksensä Natura-

aluerajauksista asettaen suurimman painoarvon alueiden käyttömahdollisuuksille puolustusvoimien

harjoituksissa. Luontokohteen vaaliminen jäi tässä arvoasettelussa toiselle sijalle. KHO:n ratkaisu

perustui luontodirektiivin tulkintaan Vattajanniemen dyynialueen tapauksessa. Luontodirektiivin

mukaan Natura- alueiden määrittelyn tulee perustua tieteelliseen tietämykseen ja

92 Vihervuori 1999, 632
93 Perusoikeussäännösten kollisiotilanteista ks. Saraviita 2000, 180-181
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luonnontieteellisiin perusteisiin. Tulkinta ei jätä tilaa tarkoituksenmukaisuusharkinnalle

maanpuolustuksellisin perustein.

3.3 Puolustusvoimien toiminta ympäristölainsäädännön mukaan

Ympäristölainsäädännössämme on säädetty erilaisista ympäristöön vaikuttavista toiminnoista ja

asetettu niille ehtoja, rajoitteita ja kieltoja, joilla pyritään turvaamaan hyvä ja terveellinen

ympäristö. Puolustusvoimien toiminnan erityisluonteen vuoksi on ympäristölainsäädäntöön säädetty

eräitä vain sotilastoimintaa koskevia poikkeuksia. Ympäristön suojelemiseksi asetetut normit

rajoittavat joiltain osin siviilitoimintaa väljemmin puolustusvoimien toimintaa

maanpuolustustarkoituksessa. Seuraavissa alaluvuissa tarkastelen puolustusvoimien toimintaa

koskevia lainsäädännön velvoitteita ympäristölupaan liittyvissä asioissa, selvilläolovelvollisuuden

täyttämisessä, ilmoitusvelvollisuuden täyttämisessä, vahingonkorvausasioissa ja puolustusvoimien

maanhankintasopimuksissa.

3.3.1 Ympäristöluvat

Ympäristölupa on haettava toiminnalle, joka täyttää ympäristönsuojelulain mukaisen aineellisen tai

muodollisen kriteerin94. YSL 4 luvussa käsitellään ympäristöluvan tarvetta. Yleinen luvanvaraisuus

koskee toimintaa, joka aiheuttaa ympäristön pilaantumisen vaaran, eli saattaa aiheuttaa

pilaantumista.

Laitokset, jotka on mainittu YSA:n luetteloissa, täyttävät ympäristölupatarpeen muodollisen

kriteerin. Luvanvaraiset toiminnot, joihin on haettava lupaa alueellisesta ympäristökeskuksesta, on

lueteltu YSA 6 §:ssä. Kuten YSA 6 §.ssä todetaan, alueellinen ympäristökeskus hoitaa kaikki

puolustusvoimien ympäristölupa-asiat, joten kyseisen viranomaisen käsiteltäväksi tulevat myös ne

asiat, jotka siviilihakijoiden osalta kuuluvat kuntien ympäristöviranomaisille. Puolustusvoimien

käytössä olevia alueita ja puolustusvoimien harjoittamia toimintoja ovat ainakin: kemikaalien ja

94 Kuusiniemi ym. 2000, 223-224
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polttoaineiden varastointi, käyttö ja käsittely, kemikaaliliikenne, lentopaikat, kuljetus- ja

työkonevarikot sekä ampumaradat.

YSA 4 b § käsittelee puolustusvoimia koskevia erityissäännöksiä. Säännöksen mukaan

puolustusvoimien tilapäisiin lentopaikkoihin, satamiin, varastoihin, polttoaineen jakelupaikkoihin,

ampumaratoihin tai muihin vastaaviin tilapäisiin toimintoihin ei tarvita ympäristölupaa. Sekä

sotilas-, että siviili-ilmailuun käytettävistä lentopaikoista on tarkennettu, että lupaharkinnassa

tarkastellaan erikseen siviili- ja sotilastoimintaa ja lupamääräykset kohdistetaan näille tahoille

erikseen. Asetuksen perusteella sotilasilmailuun käytettävälle lentopaikalle myönnettävän

ympäristöluvan edellytykset voivat olla melun osalta tarpeellisessa määrin joustavammat, kuin mitä

ympäristönsuojelulain 42 § edellyttää. Sallitut perusteet poikkeamiselle ovat sotilasilmailun

erityisluonteen edellyttämät syyt sekä lentopaikan käytön perusteltavuus valtakunnan turvallisuuden

kannalta.

Aineellinen haittakriteeri on määritelty YSL 28 §:ssä. Aineellinen peruste ympäristöluvalle täyttyy

jos toiminta aiheuttaa vesistön pilaantumisriskin, jätevesien johtamisesta aiheutuvan uoman tai

altaan pilaantumisriskin tai naapuruushaittojen aiheutumisriskin. Aineellisen haittakriteerin

täyttävät myös jätteen laitos- tai ammattimainen hyödyntäminen tai käsittely ja öljy ja

kaasuesiintymiin liittyvä toiminta. Kun julkisuudessa nousee esiin puolustusvoimien aiheuttama

ympäristöhaitta, on usein kyse ampuma- tai lentomeluhaitasta. Haitasta kärsivät erityisesti asukkaat,

jotka toistuvasti altistuvat häiritsevälle melulle. On erityisesti huomioitavaa, että luvan tarve

täyttyy, jos toiminto saattaa aiheuttaa ympäristöhaitan, ei siis edellytetä jo ilmennyttä haittaa.

Naapuruushaittaepäily tarkoittaakin YSL 28 §:n mukaan sitä, että lupa tarvitaan toimintaan, josta

saattaa ympäristössä aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetun lain (26/1920) 17 §:n 1

momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta.

Ympäristöluvan kohteen vaikutusalueen asukkaat ja maanomistajat ovat lupa-asiassa asianosaisia ja

heillä on lupamenettelyssä oikeus esittää vaatimuksia luvan sisältöön tai jopa luvan epäämistä.

Lupapäätöksen jälkeen asianosaisilla on oikeus valittaa lupapäätöksestä. Toisaalta, jos toiminta on

saanut voimaanastuneen luvan, asianosaisilla on sietämisvelvollisuus toiminnasta aiheutuviin
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ympäristöhaittoihin.95 Tämä edellyttää tietenkin sitä, että toiminnasta aiheutuvat häiriöt ilmenevät

ovat lupaehtojen rajoissa.

Ympäristönsuojelulain mukainen uusi lupajärjestelmä velvoittaa ensisijaisesti uudet perustettavat

laitokset hakemaan ympäristölupaa. Lähtökohtana on, että ennen 1.3.2000 perustettujen

asianmukaisella aiemmalla luvalla toimineiden laitosten ei tarvitse hakea uutta lupaa. Jos vanhaa

toimintaa laajennetaan niin että toiminnan päästöt tai niiden vaikutukset lisääntyvät tai toiminta

muutoin olennaisesti muuttuu, tulee YSL 28 § mukaan hakea lupa. Kyseessä on tällöin luvan

tarkistaminen ja lupaa haetaan koko toiminnalle, ei vain muutokselle. Muita poikkeuksia, joissa

tulee hakea lupa vanhalle toiminnalle, ovat IPPC-direktiivissä mainitut laitokset ja

ilmansuojeluasetuksen muuttamisesta annetussa asetuksessa (306/1996) tarkoitetut toiminnat. 96

Tilanne puolustusvoimien uusien laitosten, alueiden ja toimintojen osalta on selkeä: lupa

alueelliselta ympäristökeskukselta on haettava, jos jokin edellä selostettu aineellinen tai

muodollinen kriteeri täyttyy. Vanhojen toimintojen osalta tilanne on ongelmallisempi.

Puolustusvoimien ympäristöluvat ovat vasta uuden ympäristönsuojelulain myötä tulleet ns.

siviiliviranomaisen alaisiksi. Jos vanhaa toimintaa laajennetaan, lupatarve syntyy, mutta varsinainen

ongelma on vanhan luvan mukainen toiminta, joka aiheuttaa tasaisen jatkuvasti ympäristöhaittoja.

Onko lähialueiden asukkailla ja maanomistajilla samanlainen sietämisvelvollisuus, kuin tilanteessa,

jossa uuden luvan mukainen laitos aiheuttaa luvan sallimia ympäristöhaittoja? Vanhaa toimintaa

tulee tarkastella kokonaisuutena, jossa otetaan huomioon ympäristövaikutukset, puolustusvoimien

toiminnan luonne sekä ympäröivien alueiden vakiintunut maankäyttö ja jos tässä

kokonaistarkastelussa ympäristövaikutukset olennaisesti alittavat lainsäädännön vaatimukset, tulisi

puolustusvoimien hakea toiminnalleen ympäristölupa97.

3.3.2 Selvilläolovelvollisuus

Selvilläolovelvollisuus on ympäristönsuojelulain mukainen toiminnanharjoittajan yleinen

velvollisuus. YSL 5 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä toimintansa

ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista.

95 Kuusiniemi ym. 2000, 215
96 Kuusiniemi ym. 2000, 251
97 ks. Kuusiniemi ym. 2000, 252
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Hallituksen esityksestä ilmenee, että selvilläolovelvollisuus on ymmärrettävä laajana, kaikkia

toiminnanharjoittajia koskevana velvollisuutena. Velvollisuuden laajuuteen vaikuttaa toiminnan

vaikutusalueen maankäyttömuoto. Kun maankäyttömuotoa muutetaan alueella, jonne toimintaa

suunnitellaan, sekä kaavoittajan että rakentajan tulisi kiinnittää erityistä huomiota sijoituspaikkaan,

jotta terveellisyyden ja viihtyisyyden vaatimukset täyttyisivät. Toiminnanharjoittajan tulisi selvittää

toimintansa ympäristövaikutukset, jos olisi aihetta perustellusti epäillä toiminnasta aiheutuvan

ympäristöhaittoja. Esityksen mukaan selvilläolovelvollisuus tarkoittaa käytännössä sitä, että

toiminnanharjoittajalla on velvollisuus seurata ja mitata ympäristön tilaa.98

Tämän tutkielman esimerkkinä puolustusvoimien ympäristövaikutuksellisesta toiminnasta on

Ähtärin asevarikon harjoittama räjähteiden hävitystoiminta. Kesäkuussa 2005 on säädetty tuore laki

liittyen juuri selvilläolovelvollisuuden toteuttamiseen räjähteiden käsittelyssä. Lain vaarallisten

kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005) keskeinen tavoite on ehkäistä

räjähteiden käsittelystä aiheutuvia henkilö-, ympäristö-, ja omaisuusvahinkoja sekä edistää yleistä

turvallisuutta. Kyseistä lakia sovelletaan myös puolustusvoimien toimintaan, ellei laissa erikseen

muuta säädetä, sen sijaan lain nojalla annettavat asetukset eivät koske puolustusvoimien

sotilaalliseen toimintaan tarkoitettuja räjähteitä. Lain 7 § on nimetty selvilläolovelvollisuudeksi ja

sen mukaan toiminnanharjoittajan tulee hankkia kohtuudella saatavissa olevat ja lain velvoitteiden

täyttämiseksi riittävät tiedot valmistamiensa, käsittelemiensä ja varastoimiensa vaarallisten

räjähteiden terveydelle ja ympäristölle vaarallisista ominaisuuksista. Selvilläolovelvollisuutta ikään

kuin seuraa vaatimus onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn. Lain 10 §:n mukaan

toiminnanharjoittajan on tunnistettava toiminnasta aiheutuvat vaarat ja määritettävä toimintatavat ja

päämäärät vaarojen rajoittamiseksi. Saman lainkohdan mukaan toiminnanharjoittajan on näin

ryhdyttävä kaikkiin tarpeellisiin toimiin onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja niistä ihmisille ja

ympäristölle sekä omaisuudelle aiheutuvien seurausten rajoittamiseksi.

3.3.3 Ilmoitusvelvollisuus

Ilmoitusmenettely on varsinaista lupamenettelyä kevyempi menettely ympäristönsuojelun

ennakkovalvonnassa. Aiemmin satunnaisesta erittäin häiritsevästä melusta ilmoittaminen kuului

meluntorjuntalakiin, nykyisin asiasta säädetään ympäristönsuojelulaissa. Kunnan alueella

98 HE 84/1999 vp, 44
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tapahtuvasta häiriöstä tulee ilmoittaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, usean kunnan

alueella tapahtuvasta häiriöstä alueelliselle ympäristökeskukselle.99

Puolustusvoimien toiminta on kuitenkin vapaa ilmoitusvelvollisuudesta (YSL 60 § 2 momentti).

Käytännössä puolustusvoimat ilmoittaa häiriöistä omien sisäisten ohjeidensa mukaisesti. Ohjeiden

noudattamisen valvonta kuuluu näin puolustusvoimien omalle organisaatiolle. Puolustusvoimien

ilmoittaminen näyttäisi olevan poliittinen, eikä oikeudellinen asia. Puolustusvoimat hoitaa

naapuruussuhdepolitiikkaansa siviilimaailmaan tiedotuksen kautta. Tiedottaminen on poliittista

avoimuutta.

Puolustushallinnon alan tiedotuksesta vastaa puolustusministeriön tiedotusyksikkö.

”Tiedotusyksikön tehtäviin kuuluu vastata puolustusministeriön ulkoisesta ja sisäisestä viestinnästä

sekä määrittää periaatteet koko hallinnon alan viestinnälle.”100 Puolustusvoimien pääesikunnalla on

viestintäosastonsa ja pääesikunnan alaisilla esikunnilla on myös omat tiedotusorganisaationsa.

Esimerkiksi ilmavoimien esikunnan tiedotusorganisaatio vastaa ilmavoimien sisäisestä ja ulkoisesta

tiedotustoiminnasta. Eri tiedotusorgaanit toimivat keskenään yhteistyössä: ilmavoimien tiedotus

toimii yhteistyössä puolustusministeriön tiedotusyksikön, pääesikunnan viestintäosaston ja

ilmavoimien johdon kanssa.101 Tarpeellista olisi selvittää, miten tiedotus käytännössä hoidetaan

paikallisella tasolla ja onko tiedotuksessa eroja eri paikkakunnilla.

3.3.4 Vahingonkorvaukset

Puolustusvoimille syntyy vahingonkorvausvelvollisuus aiheuttamistaan ympäristövahingoista.

Ympäristövahingoista säädetään laissa ympäristövahinkojen korvaamisesta (737/1994) (YVL).

YVL:n mukainen ympäristövahinko on vahinko, joka aiheutuu tietyllä alueella harjoitetusta

toiminnasta ja joka ilmenee veden, ilman tai maaperän pilaantumisena, meluna, tärinänä, säteilynä,

valona, lämpönä, hajuna tai muuna vastaavana häiriönä. Ympäristövahingon määrittely voidaan

99 Kuusiniemi ym. 2000, 244-245
100 www.defmin.fi/index.phtml?s=156
101 http://www.ilmavoimat.fi/index.php?id=333

http://www.defmin.fi/index.phtml?s=156
http://www.ilmavoimat.fi/index.php?id=333
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jakaa kahteen edellytykseen: 1) toiminta aiheuttaa pilaantumisen tai häiriön ja 2) pilaantuminen tai

häiriö aiheuttaa vahingonkorvauslain (412/1974) (VahL) 5 luvun mukaisen vahingon102.

VahL 5 luvun 1 §:n mukaan korvattavaksi tulee vahinko, joka on henkilö- tai esinevahinko. VahL

4a ja 6 §:ssä säädetyin edellytyksin myös kärsimyksestä tulee korvata.

Vahingonkorvausvelvollisuus on laajempi, jos vahinko on aiheutettu rangaistavaksi säädetyllä

teolla, vahinko aiheutetaan julkista valtaa käytettäessä tai muissa tapauksissa on erittäin painavia

syitä. Tällöin vahingon aiheuttajan tulee suorittaa vahingonkorvaus myös taloudellisesta vahingosta,

joka ei ole yhteydessä henkilö- tai esinevahinkoon. Tämä vahingonkorvauksen edellytysten

määrittely astuu voimaan 1.1.2006 lailla 509/2004. Vanha sananmuoto ei sisällä

vahingonkorvauksia kärsimyksestä. Ympäristövahinkotapauksessa VahL säännöksellä

taloudellisesta vahingosta ei tosin ole merkitystä, koska YVL 5 §:n mukaan vähäistä merkittävämpi

puhdas varallisuusvahinko tulee aina korvattavaksi. YVL 5 §:ssä säädetään lisäksi: Muusta kuin 1

momentissa tarkoitetusta ympäristövahingosta on suoritettava korvausta kohtuullinen määrä, jota

arvioitaessa on otettava huomioon häiriön ja vahingon kestoaika sekä vahingon kärsijän

mahdollisuus välttää ja torjua vahinko.

Puolustusvoimien toiminnasta aiheutuvien ympäristövahinkojen korvauksia käsitellään

puolustusministeriön asiakirjassa: Puolustusministeriön hallinnonalan toiminta- ja

taloussuunnitelma vuosille 2004-2007. Kohdassa Ympäristövahinkojen korvaamisesta aiheutuvat

menot (27.01.22) todetaan: ”Toiminnan tavoitteena on vastata ympäristön puhdistamisvelvoitteesta,

turvata puolustusvoimien toimintaedellytykset sekä ennaltaehkäistä ja minimoida toiminnasta

ympäristölle aiheutuvat haittavaikutukset.”103 Ilmavoimien lentoteknillisen toimialan

ympäristöraportissa 2003 on selvitetty lentomelun aiheuttamaa vahinkoriskiä. Raportissa todetaan:

”Tarpeetonta altistumista melulle pyritään vähentämään mm. kaavoitustoimin, kehittämällä

lähentymismenetelmiä ja lentokoulutuksen sekä koulutusajankohtien entistä paremmalla

suunnittelulla. Mikäli halutaan täyttää Ilmavoimille annettu tehtävä, ei melua kuitenkaan voida

välttää.”104 Melu, joka on julkisuudessa eniten esillä ollut puolustusvoimien toiminnasta aiheutuva

ympäristöhaitta, on vaikea todentaa vahingon aiheuttajaksi.

102 Routamo, Ståhlberg 2000, 93
103Puolustusministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2004-2007, 16
104 Ilmavoimat, lentoteknillinen toimiala, ympäristöraportti 2003, 8
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Päädyn samaan johtopäätökseen, kuin Routamo ja Ståhlberg: ”Erityisesti ympäristövahingoissa voi

tuottamuksen lisäksi vahingon ja toiminnan välisen syy-yhteyden todistaminen olla vaikeaa”.

Vaikeasti todistettavan syy-yhteyden vuoksi YVL:ssa on tosin kevennetty näytön vaatimuksia niin,

että syy-yhteyden on oltava todennäköinen. 105 Hollo ja Vihervuori selittävät todennäköisen syy-

yhteyden vaatimusta henkilövahinkoesimerkillä. Jos toiminta on aiheuttanut sairauden tai muun

henkilövahingon, haitan kärsijän tulee esittää ilmenneestä vahingosta pätevä lääketieteellinen

näyttö. YVL 3 §:n mukaan toiminnan ja syy-yhteyden on oltava todennäköinen. Vaikka syy-

yhteyttä tarkasteltaisiin ketjun: toiminta -> häiriö, häiriö-> vahinko kautta, ei syy-yhteyttä tarvitse

todistaa kaksinkertaisesti. Näin toteutuu säännöksen tarkoitus kevennetystä näyttövaatimuksesta.106

3.3.5 Puolustusvoimien maanhankintasopimukset

Varovyöhykkeiden laajentaminen puolustusvoimien käytössä olevilla ampuma-alueilla on erittäin

ajankohtainen asia eripuolilla Suomea. Puolustusvoimien käytössä olevat alueet ovat

Metsähallituksen omistuksessa, joten maanhankinnan aloitteellisina osapuolina toimivat

puolustusvoimat ja Metsähallitus yhdessä. Metsähallitus ja pääesikunta sopivat maa-alueiden

hankinnasta vuonna 2000. Harjoitusalueiden lähialueet sisältävät usein yksityisten maanomistajien

maa-alueita, joten alueiden käyttöönotosta sotilastarkoituksiin on sovittava osto- ja

vaihtomenettelyjen kautta.107

Porin Prikaatissa aluetarve oli lähes 700ha. Maanomistajia lähestyttiin aluksi kyselyllä

kiinnostuksesta myyntiin tai maanvaihtoon. Kun kauppa- ja vaihtosopimuksia alettiin työstään,

tehtiin ensin maanostosopimukset, sitten maanvaihtosopimukset. Kokemukset osoittivat, että

yksityiset maanomistajat mieluimmin vaihtoivat Metsähallituksen kanssa maa-alueita, kuin myivät

maansa rahallisesta kauppahinnasta. Vaihdoilla Porin Prikaati hankki yhteensä 450ha, itse

luovuttamansa vaihtomaat Prikaati sai valtion kunnilta hanketta varten ostamista maa-alueista.

Puolustusvoimille on lähialueiden osalta tärkeintä se, että asutus on mahdollisimman kaukana

105 Routamo, Ståhlberg 2000, 94
106 Hollo, Vihervuori 1995, 115-116
107 Metsä.fi 6/2004, 6
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ampuma-alueista. Likeisestä asutuksesta seuraa tunnetusti paljon valituksia melustä, tärinästä ja

pölystä.108

Mäkinen on tutkinut julkisyhteisöä sopijapuolena maankäyttösopimuksissa. Julkisyhteisön ollessa

toisena sopijaosapuolena, sopimisessa sekoittuvat yksityis- ja julkisoikeudelliset piirteet.

Sopimusvapauden periaatetta voidaan pitää lähtökohtana sopimustapahtuman oikeudelliselle

tarkastelulle, myös silloin kun sopimisen kohde on lähellä julkisoikeuden aluetta. Sopimusvapaus

on käytännössä aina jossain määrin rajoitettua, mutta julkisyhteisön edistämä yleinen etu voi asettaa

sopimusvapaudelle voimakkaitakin rajoitteita. Julkisyhteisön ollessa sopijaosapuolena koko

periaatetta tuleekin arvioida uudesta näkökulmasta. Julkisyhteisöltä puuttuu yksityisautonomia, joka

on koko sopimusvapauden idea. Sopimusvapaus on yksityisen sopijaosapuolen oikeutus

sopimuksen tekoon, viranomaisen oikeutus tulee viranomaisen tehtäväalan tai lain perusteella.109

Puolustusvoimien lähestyessä yksityisiä maanomistajia maanhankinta-aikeissa liikutaan aivan

yksityis- ja julkisoikeuden rajamailla. Aluksi puolustusvoimat tiedustelee sopimusvapauden

hengessä maanomistajien kiinnostusta myyntiin tai maanvaihtoon. Alkutilanteessa kysellään siis

kiinnostusta sopimukseen, lähtökohtana ei näin ollen ole pakko myynti- tai vaihtosopimuksen

solmimiseen. Yksityiset maanomistajat kuitenkin tiedostanevat jo ”kiinnostuksenkyselyvaiheessa”

sen tosiasian, että maanpuolustustarkoitus on hyväksyttävä syy alueiden pakkolunastukseen. PeL 15

§:n mukaan lailla voidaan säätää omaisuuden pakkolunastuksesta yleiseen tarpeeseen täyttä

korvausta vastaan. Pakkolunastuksia toteutetaan lain kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien

lunastuksesta (603/1977) nojalla. Kokonaistarkastelussa puolustusvoimien maanhankintatilanne

onkin kaukana sopimusvapaudesta. Pakkolunastus on sen vuoksi puolustusvoimien käytettävissä

olevista keinoista viimeinen, koska lain 4 §:n mukaan lunastusta ei saa toimittaa, jos lunastuksen

tarkoitus voidaan yhtä sopivasti saavuttaa joillain muulla tavalla. Pakkolunastuksen

viimesijaisuuteen voi olla ”pehmeän politiikan” ohella myös se syy, että pakkolunastuksen täysi

korvaus on hinnaltaan kallis.

108 Metsä.fi 6/2004, 6
109 Mäkinen 2000, 52-60



39

4 Puolustusvoimat ja kunnallinen maankäytönsuunnittelu

4.1 Erityispiirteitä puolustusvoimien maankäytössä

Puolustushallinnon käytössä on 300 000ha maa- ja vesialueita, eli noin prosentti Suomen pinta-

alasta. Alueista 81% on harjoitusmetsiä ja vesialueita, 8% ampumaratoja ja maalialueita, 4%

rakennettuja alueita, 3% lentokenttiä ja 4% muita alueita. Nämä alueet sijoittuvat 150 eri kunnan

rajojen sisälle.110 Puolustusvoimat on siis koko maan laajuisesti merkittävä osallinen kunnallisessa

maankäytönsuunnittelussa. Puolustusvoimien hallinnassa olevia alueita esiintyy erilaisissa

ympäristöissä kaupunkikeskuksista lähes autioille syrjäseuduille.

Puolustusvoimien toiminta kunnissa on usein näkyvää ja kuuluvaa. Erityisesti sotilasalueita

välittömästi ympäröiville alueille ulottuu sotilastoiminnasta aiheutuvia ympäristövaikutuksia.

Yleinen lähialueiden käyttöä haittaava ympäristövaikutus on puolustusvoimien alueilta kantautuva

melu. Melu on luonnollisesti sitä suurempi haitta, mitä enemmän lähialueilla on asutusta. Muita

lähialueille kantautuvia mahdollisia ympäristöhaittoja voivat olla esimerkiksi tärinä, haju,

pohjaveden pilaantuminen ja luonnon saastuminen. Puolustusvoimat vastaa sotilastoiminnasta, joka

on useimmiten ympäristövaikutuksen aiheuttaja. Keskityn nyt tarkastelemaan puolustusvoimien

läsnäoloa kunnan alueella eli roolia maankäyttäjänä.  Tarkasteluun on syytä ottaa kokonaisuus,

johon kuuluu sotilastoiminnan lisäksi fyysiset sotilasalueet, rakennukset, infrastruktuuri ja niiden

ylläpito. Tarkastelussa tulee näin ollen sivuta myös puolustusvoimien yhteistyökumppanien, kuten

Metsähallituksen, Senaatti -kiinteistöjen ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen toimintaa.

Puolustushallinnon käytössä olevaa kiinteistökantaa hallitaan Valtion kiinteistöstrategian

mukaisesti. Maa- ja vesialueet ovat olleet 1.1.2002 lähtien Metsähallituksen omaisuutta. Rakennettu

kiinteistökanta on puolestaan ollut 1.1.2003 lähtien pääosin Senaatti -kiinteistöjen omaisuutta.111

Kiinteistöjen ylläpito ja rakentaminen puolestaan kuuluu Puolustushallinnon rakennuslaitokselle.

Rakennuslaitos harjoittaa alueilla maankäyttö- ja rakennussuunnittelua puolustushallinnon

tarpeisiin. Suunnittelussa noudatetaan ”Kiinteistönpidon ympäristötavoitteet 2000” -ohjeistusta,

joka pohjautuu puolustushallinnon ympäristöpolitiikkaan.112

110http://www.defmin.fi/index.phtml?s=156
111http://www.defmin.fi/index.phtml?s=156
112Ympäristö 2000, Puolustushallinnon ympäristöraportti 30.6.2000, s. 9

http://www.defmin.fi/index.phtml?s=156
http://www.defmin.fi/index.phtml?s=156
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Maankäyttö on puolustushallinnossa sirpaloitunut useamman tahon vastuulle. Siitä huolimatta

puolustushallinto on kunnassa paikallisena maankäyttäjänä yksi subjekti, jolla on yksi

maankäyttöintressi. Olennaista onkin: kenellä puolustushallinnossa on maankäyttöintressin

määrittelyvalta, eli kenen tulee edustaa puolustushallintoa ja sen intressiä kunnallisessa maankäytön

suunnitteluprosessissa? Pyrin tarkastelemaan sitä, miten puolustushallinnon maankäyttöön

vaikuttavat osapuolet toteuttavat puolustushallinnon yhteistä maankäyttöpolitiikkaa. Tosin sanoen

pyrin selkiyttämään eri osapuolten roolia puolustushallinnon maankäytössä.

4.1.1 Puolustusvoimien harjoittama sotilastoiminta

Puolustusvoimien toiminta perustuu lakiin puolustusvoimista (402/1974). Puolustusvoimista

annetun lain 2 §:ssä on määritelty puolustusvoimien tehtävät. Valtakunnan yleisestä turvallisuudesta

huolehtimiseen liittyvät tiivistetysti seuraavat puolustusvoimien tehtävät: valtakunnan maa- ja

vesialueen sekä ilmatilan valvonnasta huolehtiminen yhteistyössä muiden valvontaviranomaisten

kanssa, valtakunnan alueellisen koskemattomuuden turvaaminen tarvittaessa voimakeinoin,

valtakunnan, sen oikeusjärjestyksen, kansalaisten elinmahdollisuuksien ja perusoikeuksien

puolustaminen, valtakunnan sotilaallisen puolustusvalmiuden ylläpito ja kehittäminen sekä

tarvittaessa virka-avun antaminen yleisen järjestyksen ja turvallisuuden säilyttämiseksi sekä

terrorismin estämiseksi ja keskeyttämiseksi siten kuin laissa on erikseen säädetty.

Puolustusvoimien toimintaa koskevia säännöksiä ollaan parhaillaan muuttamassa. 17.11.2006 on

annettu hallituksen esitys Eduskunnalle puolustusvoimalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE

264/2006). Uudella puolustusvoimalailla on tarkoitus korvata kokonaan vuoden 1974

puolustusvoimista annettu laki. Uudistuksen taustalla ovat hallituksen esityksen mukaan

perustuslain vaatimukset, muun lainsäädännön muutoksista johtuvat muutostarpeet ja vuoden 2004

valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliittisessa selonteossa esitetyt muutokset

puolustusvoimien organisaatioon ja viranomaisyhteistyöhön.113

Puolustusvoimia koskevalla lakiuudistuksella tavoitellaan puolustusvoimien tehtävien ja

toimivaltuuksien tarkempaa sääntelyä. Puolustusvoimien tehtäväala tiivistyisi seuraaviin osa-

113 HE 264/2006 vp, 1
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alueisiin: Suomen sotilaalliseen puolustamiseen, muiden viranomaisten tukemiseen ja

kansainväliseen sotilaalliseen kriisinhallintaan osallistumiseen. Puolustusvoimien toimivaltuuksiin

sisältyy lakeihin perustuvia oikeuksia rajoittaa kansalaisten perusoikeuksia. Vuoden 1974 laki on

säädetty paljon ennen nykyistä perustuslakia, joka sisältää tarkentuneita säännöksiä perusoikeuksien

rajoitusedellytyksistä. Puolustusvoimien toiminnan laajuus ja merkitys yhteiskunnassamme

edellyttää sitä, että puolustusvoimien toiminta perustuu ajantasaiseen lainsäädäntöön. Nykyisessä

laissa puolustusvoimien tehtävät on lueteltu liian yleispiirteisesti ja toimivaltuussääntelyä on

hajautettu liikaa eri lakeihin.114

Puolustusvoimia koskevan lakiehdotuksen keskeisistä uudistuksista tämän tutkimuksen kannalta

tärkeimpiä ovat: puolustusvoimien tehtäviä ja toimivaltuuksia koskevan sääntelyn selkiyttäminen ja

kokoaminen samaan lakiin sekä viranomaisten yhteistyöedellytysten parantaminen virka-

apuasioissa115. Nähdäkseni esitys ei kuitenkaan tuo mitään ratkaisevalla tavalla uutta sisältöä

puolustusvoimien paikalliseen toimintaan, vaan lakiuudistuksessa on ennemminkin kysymys

vanhojen säännösten selkeämmästä muotoilusta. Puolustusministeriö on pyytänyt lakiuudistusta

varten lukuisia lausuntoja eri järjestöiltä, mutta niiden joukossa ei ole ainoatakaan

paikallisyhteisöjen edustajaa kuten Suomen kuntaliittoa. Mielestäni tämä vain vahvistaa sitä, että

lakiuudistuksella ei haluta merkittävästi uudistaa puolustusvoimien ja kuntien viranomaisten

yhteistyötä.

Pääesikunnassa on laadittu puolustusvoimien harjoittamaa sotilastoimintaa koskevat

ympäristönsuojelun toimintaperiaatteet. Tarkastelun keskittyessä toiminnan vaikutuksiin

sotilasalueiden ulkopuolella, erityistä merkitystä on periaatteella, jonka mukaan puolustusvoimat

pitää yllä hyviä suhteita ympäristöviranomaisiin, kuntiin, asiantuntijalaitoksiin ja

kansalaisjärjestöihin ympäristöasioissa.116 Tapa, jolla hyviä suhteita ylläpidetään, on

paikkakuntakohtaista. Suhteiden laatu riippuu myös puolustusvoimien suhteista vastaavien

henkilöiden omasta aloitteellisuudesta ja kiinnostuksesta.117

Sotilastoiminnan ympäristövaikutuksia lähialueille on puolustusvoimissa tarkasteltu sekä

varuskuntien normaalin jatkuvan toiminnan että tilapäisten sotaharjoitusten yhteydessä.

114 HE 264/2006 vp, 5-7
115 HE 264/2006 vp, 13-14
116http://www.mil.fi/paaesikunta/paaesikunta/terveys/y_periaatteet.dsp
117Paaso: Asukastutkimus, ÄhtAseV 2004

http://www.mil.fi/paaesikunta/paaesikunta/terveys/y_periaatteet.dsp
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Varuskunnista on tehty varuskuntasuunnitelmia ja harjoitus- ja leirialueista ympäristöselvityksiä.118

Varikoiden ja korjaamojen ympäristöasioiden hallinta nojaa puolestaan ISO 14001 -standardin

mukaiseen ympäristösertifiointiin.119 Tarkoituksena on, että sotilastoiminnan suunnitelmia edeltävät

ympäristöolosuhteiden selvitykset. Kun sotilastoiminnan ympäristölliset riskit ja haittavaikutukset

tunnistetaan, on mahdollista toimia ongelmia ennaltaehkäisevästi ja noudattaa tarpeellista

huolellisuutta ja varovaisuutta.120

4.1.2 Metsähallitus

Metsähallitus omistaa puolustusvoimien käytössä olevat maa- ja vesialueet. Metsähallituksen

toiminnasta on säädetty laissa Metsähallituksesta (1378/2004). Puolustusvoimat saa tarvitsemansa

alueet käyttöönsä vuokraamalla.  Alueiden metsien hoito ja luonnonsuojelu kuuluu omistajalle, eli

metsähallitukselle.121

Metsähallituksesta annetun lain 4 §:ssä säädetään Metsähallituksen yleisistä velvoitteista.

Velvoitteisiin kuuluu, että Metsähallitus noudattaa puolustusministeriön turvallisuusmääräyksiä

puolustuskiinteistöjä koskevassa toiminnassaan. Lain 5 §:ssä säädetty yhteiskunnallinen velvoite

puolestaan on Metsähallituksen velvollisuus ottaa toiminnassaan huomioon puolustusvoimien ja

rajavartiolaitoksen tarpeet. Mikäli Metsähallituksen omistamat alueet eivät riitä puolustusvoimien

tarpeisiin, hankkii Metsähallitus tarkoitukseen lisää maata122. Puolustusvoimien käytössä olevien

alueiden luovutuksesta muille säädetään Metsähallituksesta annetun lain 16 §:ssä. Sen mukaan

näiden alueiden luovuttamiseen vaaditaan puolustusministeriön suostumus tai yksittäistapauksessa

valtioneuvoston päätös.

Suurin osa puolustusvoimien käytössä olevista metsistä on talousmetsää, mutta mukana on myös

Natura 2000 -verkostoon ja muihin suojeluohjelmiin kuuluvia alueita. Osalla alueista, kuten

118http://www.mil.fi/paaesikunta/paaesikunta/terveys/ymparistonsuojelu.dsp
119Ympäristö 2000, Puolustushallinnon ympäristöraportti 30.6.2000, 14
120http://www.mil.fi/paaesikunta/paaesikunta/terveys/ymparistonsuojelu.dsp
121http://www.metsahallitus.fi/page.asp?Section=366&Item=1214
122http://www.metsahallitus.fi/page.asp?Section=366&Item=1214

http://www.mil.fi/paaesikunta/paaesikunta/terveys/ymparistonsuojelu.dsp
http://www.mil.fi/paaesikunta/paaesikunta/terveys/ymparistonsuojelu.dsp
http://www.metsahallitus.fi/page.asp?Section=366&Item=1214
http://www.metsahallitus.fi/page.asp?Section=366&Item=1214
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esimerkiksi Utin ja Suomenlinnan linnoituksilla, on luontoarvojen lisäksi myös merkittävää

sotahistoriallista arvoa.123

Metsähallitus on tehnyt puolustusvoimien käytössä olevilla Rovajärven ja Vuosangan harjoitus- ja

ampuma-alueilla alue-ekologisia suunnitteluja124. Alueiden käytön suunnittelulla Metsähallitus

pyrkii yhteensovittamaan metsiin ja vesiin kohdistuvat erilaiset tarpeet. Suunnittelussa kiinnitetään

huomiota metsätalouteen, luonnonsuojeluun ja muihin maankäyttötarpeisiin. Suunnittelutapana on

vuorovaikutteinen suunnittelu, johon halutaan mukaan alueelliset ja paikalliset sidosryhmät.

Vuorovaikutuksella tavoitellaan alueita koskevien tietojen ja näkemysten esiintuloa.

Metsähallituksen alueitaan koskevat tietojärjestelmät ovat tärkeä väline suunnittelussa, sillä ne

tarjoavat suunnittelun pohjaksi ajantasaista ja yksityiskohtaista tietoa.125

4.1.3 Senaatti -kiinteistöt

Senaatti-kiinteistöt on organisoitu valtion liikelaitokseksi. Organisaation toiminnasta säädetään

laissa Senaatti-kiinteistöistä (1196/2003). Laissa on määritelty Senaatti-kiinteistöt

valtiovarainministeriön hallinnonalalle. Puolustushallinto on valtion virastojen ja laitosten tavoin

Senaatti-kiinteistöjen asiakas. Senaatti-kiinteistöistä annetun lain 2 §:n mukaan Senaatti-

kiinteistöjen tehtävä on tuottaa ja kehittää tilapalveluja oheispalveluineen ensisijaisesti valtion

tarpeisiin. Lisäksi Senaatti-kiinteistöille kuuluu huolehtimisvelvollisuus hallitsemastaan

kiinteistövarallisuudesta. Puolustushallinnon käytössä olevien tilojen osalta laissa on säädetty, että

Senaatti-kiinteistöjen tulee noudattaa puolustusministeriön turvallisuusmääräyksiä. Senaatti-

kiinteistöistä annetun lain 6 §:n erityiset säännökset koskevat puolustusvoimille vuokrattua

kiinteistövarallisuutta. Lainkohdan mukaan puolustuskiinteistöjen luovuttamiseen muille vaaditaan

puolustusministeriön suostumus tai yksittäistapauksessa valtioneuvoston päätös.

Senaatti-kiinteistöillä on organisaation toimintaa ohjaava yhteiskuntavastuupolitiikka. Tässä

yhteydessä erityistä merkitystä on politiikan osalla ”Vastuu rakennetusta ympäristöstä”.

Politiikkansa mukaan Senaatti-kiinteistöt ottaa vastuun hallitsemansa rakennetun ympäristön koko

123http://www.metsahallitus.fi/page.asp?Section=366&Item=1214
124Ympäristö 2000, Puolustushallinnon ympäristöraportti 30.6.2000, 13
125http://www.metsahallitus.fi/page.asp?Section=98

http://www.metsahallitus.fi/page.asp?Section=366&Item=1214
http://www.metsahallitus.fi/page.asp?Section=98
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elinkaaresta. Tavoitteena on mahdollisimman vähäiset haitalliset ympäristövaikutukset rakennusten

elinkaaren jokaisessa vaiheessa.126

Uudisrakentamisessa ja kiinteistöjen korjaushankkeissa elinkaariajattelua ohjaa Senaatti-

kiinteistöjen ekologisen rakennuttamisen menetelmä. Hankkeille tehdään tarveselvitysvaiheessa

ympäristöselvitys ja hankesuunnitteluvaiheessa asetetaan kohteelle ympäristötavoitteet. Tässä

yhteydessä erityistä merkitystä on ympäristötavoitteilla: muunneltavuus ja käyttöikätavoite.127

Kunnissa, joissa suunnitellaan sotilasalueiden lähialueiden tulevaisuutta, on tarpeellista ottaa

huomioon sotilasalueiden käytön tulevaisuuden mahdollisuudet. Senaatti-kiinteistöt luo

kiinteistöpalveluillaan mahdollisuuksia kiinteistöjen eri käyttötarkoituksiin. Viime aikoina on eri

puolilla maata lakkautettu puolustusvoimien toimintaa useilta paikkakunnilta ja haasteena on ollut

löytää vanhojen sotilasalueiden kiinteistöille uusia käyttötarkoituksia. Sotilaskäytöstä vapautuville

kiinteistöille voi myös kunnilla olla käyttöä, jos ne ovat helposti muunneltavissa kunnallisiin

tarpeisiin.

4.1.4 Puolustushallinnon rakennuslaitos

Puolustushallinnon rakennuslaitos sai nykyisen virastomuotonsa vuonna 1994, jolloin se koottiin

puolustusministeriön rakennusosastosta ja puolustusvoimien kiinteistöorganisaatiosta.

Rakennuslaitos toimii puolustusministeriön alaisena nettobudjetoituna virastona.

Puolustushallinnon kiinteistöratkaisun yhteydessä vuonna 2003 sovittiin myös Rakennuslaitoksen

kehittämisen suuntaviivoista.128 Nyt Puolustushallinnon rakennuslaitoksen toiminta-ajatuksena on

parhaiden kiinteistöpalveluiden järjestäminen maanpuolustukselle kaikissa oloissa129.

Rakennuslaitos määrittelee yhdeksi strategiseksi ylivoimatekijäkseen elinkaariosaamisen.

Elinkaariosaaminen perustuu katkeamattomaan palveluketjuun, jossa samalle asiantuntijalle, eli

Rakennuslaitokselle, kuuluu rakennuksen suunnittelu, rakennuttaminen ja ylläpito. Elinkaariajattelu

126http://www.senaatti.com/document.asp?siteID=1&docID=316
127http://www.senaatti.com/document.asp?siteID=1&docID=319
128http://www.phrakl.fi/phrakl/Publish.nsf/$all/449DDA4AAB7860C1C2256FC70048EAA7
129http://www.phrakl.fi/phrakl/Publish.nsf/$all/26B62B5136E29966C2256FC70048CC8C

http://www.senaatti.com/document.asp?siteID=1&docID=316
http://www.senaatti.com/document.asp?siteID=1&docID=319
http://www.phrakl.fi/phrakl/Publish.nsf/$all/449DDA4AAB7860C1C2256FC70048EAA7
http://www.phrakl.fi/phrakl/Publish.nsf/$all/26B62B5136E29966C2256FC70048CC8C
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kulkee läpi koko palveluketjun. Suunnitteluvaiheesta lähtien otetaan huomioon rakennuksen

vaatimat kiinteistönhoito- ja kunnossapitotoimet sekä arvioidaan kiinteistön elinkaariedullisuus.130

Puolustushallinnon rakennuslaitos pyrkii kehittämään henkilöstönsä ympäristöosaamista kaikilla

toimialoilla. Rakennuslaitoksen omaksumana käytäntönä on, että puolustushallinnon

ympäristöpolitiikka ja -tavoitteet ovat esillä kaikissa koulutustilaisuuksissa, samoin kuin

koulutuksen aiheeseen liittyvät ympäristönäkökulmat.131

Olen edellä tarkastellut puolustushallinnon kiinteistötoiminnan ympäristövastuullisuutta

kokonaisuudessaan. Vaikuttaa siltä, että Puolustushallinnon rakennuslaitos pyrkii tukemaan

palveluillaan  puolustusvoimien ja Senaatti-kiinteistöjen ympäristötavoitteiden toteutumista.

Rakennuslaitoksen toiminnalla ei mielestäni ole välitöntä yhteyttä sotilasalueiden ulkopuolisiin

ympäristöolosuhteisiin, jotka ovat tämän tutkimuksen kohteena. Rakennuslaitoksen toiminnan

vaikutukset ovat välillisiä, sillä jos rakennusten suunnittelu-, rakennuttamis- ja ylläpitotoiminnassa

ei noudateta elinkaariajattelua, eivät myöskään puolustusvoimien ja Senaatti-kiinteistöjen

ympäristövastuulliset tavoitteet voi täysin toteutua. Tämän vuoksi pidän tärkeänä sitä, että

puolustusvoimissa ja Senaatti-kiinteistöissä omaksutut ympäristötavoitteet sisällytetään myös

Rakennuslaitoksen toimintaan.

4.2 Osallistuminen on perusoikeus maankäytönsuunnittelussa

Ennen maankäyttö- ja rakennuslakia oli voimassa rakennuslaki (370/1958). Rakennuslain

painopiste oli uudisrakentamisessa. Maankäytön suunnittelussa toimintaympäristö muuttui

voimakkaasti 1900-luvun loppua kohden ja rakennuslain muutostarpeisiin vastattiin

osittaisuudistuksilla eli säätämällä lukuisia muutoksia lain pykäliin. Muutokset koskivat mm.

rakennetun ympäristön suojelemista, korjausrakentamista ja yleisesti rakennettuihin alueisiin

liittyviä sosiaalisia ja toiminnallisia kysymyksiä. Rakennuslain kokonaisuudistusta, joka toteutui

vuoden 1999 maankäyttö- ja rakennuslakina, valmisteltiin jo 1960-luvun lopulta lähtien.

Lainsäädännön kehittämistä ohjasi välillisesti kansainvälinen kehitys, erityisesti Euroopan unionin

säädökset. Uudistuksen kannalta yksi tärkeimmistä säädöksistä oli luontotyyppien ja

luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta annettu neuvoston direktiivi (92/43/ETY) eli ns.

130http://www.phrakl.fi/phrakl/Publish.nsf/$all/26B62B5136E29966C2256FC70048CC8C
131Ympäristö 2000, Puolustushallinnon ympäristöraportti 30.6.2000, 14

http://www.phrakl.fi/phrakl/Publish.nsf/$all/26B62B5136E29966C2256FC70048CC8C
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luontodirektiivi. Direktiivin täytäntöönpano edellytti erityistä paneutumista maankäytön

suunnitteluun ja kaavojen valmisteluun. Osallistumissäännökset maankäytön suunnittelun

keskeisenä sisältönä nousivat merkittävään asemaan kokonaisuudistuksessa.132

Osallistuminen ja vallankäyttö kytkeytyvät läheisesti toisiinsa, pyritäänhän osallistumisella

vaikuttamaan päätöksentekoon. Osallisilla on erilaisia ja usein ristiriitoihin johtavia intressejä.

Kukin pyrkii osallistumalla edistämään omien tavoitteidensa toteutumista päätöksenteossa.133

Yksilön osallistumisoikeuksille on annettu perustuslaissa perinteistä äänestämistä laajempi

merkitys. Osallistumisoikeudet mahdollistavat useita erilaisia osallistumistapoja, joiden kautta

yksilö voi vaikuttaa elinympäristönsä kehittämiseen. Yleisenä lähtökohtana on

yhteistoiminnallisuuden muotojen kehittäminen kansalaisyhteiskunnan päätöksenteossa.134

4.2.1 Osallistumisoikeudet kunnan asukkaiden itsehallinnossa

Perustuslain 121 § on yksilön paikallisen osallistumisoikeuden kulmakivi. Pykälässä on kunnallista

ja muuta alueellista itsehallintoa määrittelevät säännökset. Ensimmäisen momentin mukaan kunnan

hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Kunnan asukkaiden itsehallinto sisältää

vaali- ja osallistumisoikeudet, joita perustuslain 14 § täsmentää.135

Perustuslaki vahvistaa kunnallisen itsehallinnon periaatteen. Kunnallinen itsehallinto on näin osa

kansanvaltaista oikeusvaltiota ja sillä on institutionaalinen ja subjektiivisoikeudellinen suoja.

Institutionaalinen suoja merkitsee sitä, että Suomen hallintorakenteessa on oltava kuntia eli

kunnallishallinto järjestelmänä on suojattu. Lisäksi kunnilla on subjektiivinen oikeus säännellä

omavastuisesti paikallisyhteisön asioista.136

Kuntien asukkaiden itsehallinto johtaa toteutuessaan siihen, että kunnat erilaistuvat. Kussakin

kunnassa ratkaisut tehdään asukkaiden tarpeiden mukaan. Modernin kunnallispolitiikan idea onkin

kansalaisten palveleminen. Tätä näkökulmaa korostaa tavoiteluonteinen KuntaL 1.3 §, jonka

132Hallberg ym. 2000, 1-5
133Backlund ym. (toim.) 2002, 9
134Saraviita 2000, 72
135 Saraviita 2000, 564
136 Heuru ym. 2001, 82-86
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mukaan kunnan tulee toiminnallaan edistää asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä

kunnassa.137

Kunnan ylin päätösvalta kuuluu KuntaL 1.2 §:n mukaan yksiselitteisesti kunnan asukkaiden

valitsemalle valtuustolle. Valtuusto voi halutessaan delegoida sitä alemmille viranomaisille

toimivaltaansa, mutta keskeisissä kunnallista päätöksentekoa edellyttävissä asioissa toimivallan

tulee olla valtuustolla. Valtuuston tehtävistä ja niiden delegointimahdollisuuksista säädetään

KuntaL 13 ja 14 §:ssä.138

Edustuksellinen demokratia on kunnallishallinnon perusperiaate ja tästä johtuen kunnallisvaaleissa

äänestäminen on kunnan asukkaan tärkeä osallistumistapa kunnalliseen päätöksentekoon139.

Valtuustolle on KuntaL 27 §:ssä annettu erityinen tehtävä myös muiden osallistumis- ja

vaikuttamiskeinojen edistämisessä. Valtuusto voi kuitenkin itse päättää suoran demokratian käytön

laajuudesta ja muodosta kunnassa. Näin ollen valtuusto on keskeinen kunnan toimintakulttuurin

määrittelijä.140

4.2.2 Osallistumissäännöksien perusoikeudellisuus

Maankäyttö- ja rakennuslaki konkretisoi maankäytönsuunnitteluun neljää perustuslain säännöstä,

jotka koskevat osallistumista. Nämä säännökset ovat perustuslain 2.2 §, 12 §, 20 § ja 21 §.

Maankäyttö- ja rakennuslain osallistumissäännökset perustuvat näin ollen vahvasti perustuslakiin,

mikä korostaa niiden merkitystä kaavoitusasioissa. Maankäyttö- ja rakennuslaki kuuluukin

laajempaan lainsäädäntöuudistukseen yhdessä perustuslain ja julkisuuslainsäädännön kanssa. Tässä

lainsäädäntöuudistuksessa keskeisiä tavoitteita ovat olleet viranomaisten toiminnan kehittäminen

avoimempaan suuntaan sekä yksilöiden ja yhteisöjen tietoisuuden, mielipiteenilmaisun,

osallistumis- ja vaikuttamistapojen ja edunvalvonnan edistäminen yhteiskunnassa.141

PL 2.2 § sisällyttää kansanvalta-käsitteeseen yksilön osallistumis- ja vaikuttamisoikeudet

yhteiskunnan ja oman elinympäristönsä kehittämiseen. Saraviita korostaa pykälän

tulkintavaikutusta, joka antaa perustuslaillista suojaa osallistumisoikeuksia laajentaville

137 Heuru ym. 2001, 38-39
138 Harjula, Prättälä 2004, 94
139 Harjula, Prättälä 2004, 95
140 Harjula, Prättälä 2004, 252
141 Jääskeläinen, Syrjänen 2003, 64-65
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lainsäädäntöhankkeille. Toisaalta Saraviita näkee säännöksen perustuslaillisena toimeksiantona,

joka velvoittaa lainsäätäjää kehittämään osallistumisjärjestelmiä.142 Hallituksen esityksessä

korostetaan, että yksilön keinot vaikuttaa omaan elinympäristöön ja laajemmin yhteiskunnan

kehittämiseen eivät voi rajoittua ainoastaan äänestysmahdollisuuteen vaaleissa. Hallituksen

esityksessä perustellaan osallistumissäännöksen paikkaa valtiojärjestyksen perusteita koskevassa

luvussa sillä, että valtiosäännön kansanvaltaisuus ja yksilön osallistumis- ja

vaikuttamismahdollisuudet liittyvät olennaisella tavalla yhteen.143

PL 12 § koskee yksilön sananvapautta sekä viranomaisen asiakirjojen julkisuutta. 12 §:n mukaan

sananvapauteen sisältyy tietojen, mielipiteiden ja muiden viestien ilmaisu-, julkistamis- ja

vastaanottamisoikeudet, joita kukaan ei saa ennalta estää. Viranomaisen asiakirjat ja muut tallenteet

ovat pääsääntöisesti julkisia. Poikkeuksen muodostavat ainoastaan sellaiset asiakirjat ja muut

tallenteet, joiden julkisuutta on lailla erikseen rajoitettu välttämättömistä syistä.

Asiakirjajulkisuuteen kuuluu se, että jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta asiakirjasta tai

tallenteesta. Asiakirjajulkisuutta konkretisoi julkisuuslainsäädäntö, jonka keskeisin osa on laki

viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) (JulkL)144.

PL 20 § sisältää ympäristövastuusäännöksen ja säännöksen julkisen vallan velvollisuudesta turvata

jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön ja mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan

päätöksentekoon. Vastuu ympäristöstä velvoittaa jokaista ja siihen sisältyy vastuu luonnosta ja sen

monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä. Saraviidan mukaan säännös sisältää

lainsäätäjälle perustuslaillisen toimeksiannon ympäristölainsäädännön kehittämiseen tavalla, joka

laajentaisi ihmisten mahdollisuuksia vaikuttaa siihen päätöksentekoon, joka koskee heidän omaa

elinympäristöään. Vastuusäännös myös oikeuttaa julkisen vallan turvaamaan

ympäristöperusoikeutta keinoilla, jotka saattavat samalla rajoittaa vapausoikeuksia (esim.

liikkumisvapauden rajoittaminen luonnonsuojelualueilla).145

PL 21 § sääntelee oikeusturvasta. 1 momentin mukaan jokaisella on oikeus saada asiansa

käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa

tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa.  Jokaisella on myös oikeus saada oikeuksiaan ja

velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen

käsiteltäväksi. 2 momentin oikeusturvasäännös määrää lailla turvattavaksi käsittelyn julkisuuden,

142 Saraviita 2000, 72
143 HE 1/1998 vp, 74
144 Saraviita 2000, 145
145 Saraviita 2000, 172
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oikeuden tulla kuulluksi, oikeuden saada perusteltu päätös ja hakea muutosta ja myös muut

oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet. Osallistumisen näkökulmasta

säännös määrittelee asianosaisen oikeuksia asiankäsittelyprosessissa viranomaisessa. Saraviita

nostaa esiin asianosaiskäsitteen määrittelyyn liittyvän ongelman, jossa käsitteen suppea tulkinta voi

johtaa ristiriitaan yksilön perusoikeussuojan kanssa146.

4.2.3 Osallistuminen perusoikeutena Euroopan unionin ja Euroopan neuvoston
sääntelyssä

Osallistumisoikeudet kuuluvat kansalaisoikeuksien ja poliittisten oikeuksien kokonaisuuteen, eli nk.

KP – sopimukseen, joka solmittiin YK:n johdolla vuonna 1976. Sopimuksen 25 artiklassa säädetään

jokaisen kansalaisen oikeudesta ottaa osaa yleisten asioiden hoitoon välittömästi tai vapaasti

valittujen edustajien kautta. Saraviidan mukaan tämä normatiivisesti väljä ihmisoikeussopimus on

jäänyt sekä kansallisessa perusoikeustarkastelussa, että yhteisön perusoikeuksiin liittyvässä

päätöksenteossa taka-alalle147. Saraviidan näkemyksen mukaan perus- ja ihmisoikeudet

muodostavat yleiset Euroopan unionin toimintaa ohjaavat oikeusperiaatteet, mutta niiden välitön

vaikutus yhteisölainsäädäntöön on epäselvä148.

KP – sopimuksen osallistumista koskevat elementit on nähtävissä Euroopan perusoikeuskirjan

sisällössä. Euroopan unionin kansalaisten osallistumisoikeudet on kirjattu Euroopan

perusoikeuskirjan V lukuun. Peruskirjan määräyksiä sovelletaan sen 51(1) artiklan mukaan

ensisijaisesti unionin toimielimiin ja laitoksiin. Jäsenvaltioita määräykset sitovat silloin, kun ne

soveltavat yhteisöoikeutta. Perusoikeuskirjassa unioni tunnustaa unionin kansalaisten oikeuksiin

kuuluviksi ne kansanvallan tunnusmerkit, jotka perustuvat mm. kansainvälisiin velvoitteisiin,

Euroopan unionin sopimuksiin sekä Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen ja Euroopan

ihmisoikeustuomioistuimen vakiintuneeseen oikeuskäytäntöön. Vaaliartiklojen lisäksi

osallistumisoikeuksien kannalta keskeisiä kohtia ovat 41 artiklan oikeushyvään hallintoon Euroopan

unionin toimielimissä ja laitoksissa.

Osallistumisoikeuksilla on keskeinen asema myös Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjassa.

Euroopan neuvoston jäsenvaltioiden hyväksymä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirja

146 Saraviita 2000, 177-178
147 Saraviita 2005, 31-32, 58
148 Saraviita 2005, 58
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saatettiin Suomessa voimaan lailla Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan eräiden

määräysten hyväksymisestä (1180/1991) ja asetuksella Euroopan paikallisen itsehallinnon

peruskirjan voimaansaattamisesta ja peruskirjan eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain

voimaantulosta (66/1991). Peruskirjan johdanto-osassa on avattu eurooppalaisen lähidemokratian

merkitystä toteamalla, että allekirjoittaneet hyväksyvät paikallisviranomaiset demokraattisen

järjestelmän perustaksi. Edelleen todetaan, että ”kansalaisten oikeus osallistua julkisten asioiden

hoitoon on yksi niistä demokratian periaatteista, jotka kaikki Euroopan neuvoston jäsenvaltiot

tunnustavat” Paikallisen itsehallinnon peruskirjan artiklat käsittelevät paikallisen itsehallinnon

muodollista ja sisällöllistä suojaa sekä paikallisviranomaisten toimivaltuuksia. Keskeistä on

paikallisen itsehallinnon ja valtion välisten suhteiden määritteleminen.

Kansalaisten osallistumisoikeudet ilmenevät Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan lisäksi

myös muista Euroopan neuvoston asiakirjoista. Tärkeitä osallistumista edistäviä suosituksia on

kirjattu esimerkiksi Euroopan neuvoston ministerikomitean suositukseen, joka koskee kansalaisten

osallisuutta julkiseen elämään paikallisella tasolla 19 (2001). Suositus sisältää

paikallisdemokraattisen osallisuuspolitiikan perusperiaatteet sekä toimenpide-ehdotuksia

kansalaisten osallistumisen kannustamiseksi ja vahvistamiseksi paikallisessa julkisessa elämässä149.

Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan ja Euroopan neuvoston suositusten sisältämät

osallistumistavoitteet voivat tulevaisuudessa saada merkittävää oikeudellista painoarvoa, jos ne

sisällytetään Euroopan unionin perustuslakiin. Ryynäsen mukaan ”kansalaisten Eurooppa” –

tavoitteen toteutuminen kytkeytyy kunnallishallinnon aseman muotoutumiseen unionissa.

Ryynänen huomioi, että Suomessa ei ole käyty julkista keskustelua kuntien ja kaupunkien

välittömästä roolista ”kansalaisten Euroopassa”. Vallalla on perinteinen näkemys kunnista

kansallista politiikkaa täytäntöönpanevina ”hallintoyksiköinä”. Ryynänen vertaa Suomen tilannetta

useisiin muihin EU – maihin, joissa tunnetaan ”alueiden Euroopan” ja ”kuntien Euroopan” käsitteet

paremmin. Tarve keskustelulle ”kuntien Euroopasta” kasvaa edelleen valtiotason politiikan

etääntyessä kansalaisten ulottuvilta globaaleille areenoille. Tällöin kansalaisten lähellä oleviin

ongelmiin odotetaan ratkaisuja alue- ja kuntatason politiikalta.150

149 EN 19 (2001)
150 Ryynänen 2003, 17-18
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4.2.4 Osallistumisdirektiivin ja SEA -direktiivin   vaikutukset osallistumista koskevaan
lainsäädäntöön

Vuonna 2003 Euroopan yhteisö antoi Århusin sopimukseen151 perustuvan direktiivin (2003/35/EY),

joka koskee yleisön osallistumista eräiden ympäristöä koskevien ohjelmien ja suunnitelmien

laatimiseen. Suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista on vuonna 2001 annettu

direktiivi (2001/42/EY), jota kutsutaan SEA -direktiiviksi (Strategic Environmental Assesment).

Osallistumisdirektiivi vahvistaa SEA -direktiivin kansalaisosallistumista. Ennen SEA -direktiivin

voimaantuloa ympäristövaikutusten arviointi koski yhteisöoikeudessa ainoastaan YVA -direktiiviin

(85/337/ETY) mukaisia merkittävien ympäristövaikutusten hankkeita. SEA -direktiivin myötä

ympäristövaikutusten arvioinnin ala laajeni koskemaan myös sellaisia suunnitelmia ja ohjelmia,

joilla vahvistetaan puitteet sellaisille hankkeille, joilla todennäköisesti on merkittäviä

ympäristövaikutuksia. Direktiivin 3 (2) artiklassa kohdassa a on mainittu myös ohjelmat ja

suunnitelmat, joita valmistellaan kaavoitusta ja maankäyttöä varten YVA -direktiivin liitteissä I ja II

mainittujen hankkeiden lupa- tai hyväksymispäätöksille.152

SEA -direktiivi on Suomessa saatettu voimaan lailla viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien

ympäristövaikutusten arvioinnista (200/2005). Tämä nk. SOVA -laki tuli voimaan 1.6.2005. SOVA

-lain 3 §:ssä on säädetty viranomaisen yleisestä velvollisuudesta selvittää suunnitelmiensa ja

ohjelmiensa ympäristövaikutukset, jos on ennakoitavissa että vaikutukset saattavat olla merkittäviä.

SOVA -lain 4 §:ssä on erikseen säädetty ympäristöarviointia edellyttävistä ohjelmista ja

suunnitelmista. Ensinnäkin viranomaisen suunnitelmien ja ohjelmien tulee perustua lakiin

asetukseen tai hallinnolliseen määräykseen.  Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin

lakiin tai asetukseen perustuvista suunnitelmista ja ohjelmista. Toisekseen suunnitelmien ja

ohjelmien, joilla luodaan puitteet hankkeen lupa- tai hyväksymispäätökselle, tulee koskea maa-,

metsä-, tai kalataloutta, energiahuoltoa, teollisuutta, liikennettä, jätehuoltoa, vesitaloutta,

televiestintää, matkailua, aluekehitystä, alueidenkäyttöä, ympäristönsuojelua tai luonnonsuojelua.

Ympäristöarviointia edellytetään myös suunnitelmista ja ohjelmista, joita koskee

luonnonsuojelulain (1096/1996) 65 §:n mukainen arviointivelvollisuus. 5 §:n mukaan viranomainen

voi harkintansa mukaan tehdä ympäristövaikutusten arvioinnin myös muista kuin lakiin ja

asetukseen perustuvista suunnitelmista ja ohjelmista, jos niiden mahdollistamilla hankkeilla

arvioidaan todennäköisesti olevan merkittäviä ympäristövaikutuksia. Harkinnassa on toimittava

yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Harkintasäännökset koskevat myös

151ks. 3. luku
152Kumpula 2004, 278-282
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ympäristövaikutusten arviointia suunnitelmia ja ohjelmia muutettaessa. Harkintaperusteista, samoin

kuin viranomaisten välisestä yhteistyöstä säädetään valtioneuvoston asetuksella.

Osallistumisdirektiivi muuttaa myös YVA-direktiivin ja IPPC-direktiivin muutoksenhaku- ja

vireillepano-oikeutta sekä yleisön osallistumista koskevia säännöksiä. Direktiivin keskeinen

merkitys on Århusin sopimuksen minimivaatimusten sisällyttäminen Euroopan yhteisön

ympäristösäädöksiin. Erityisesti huomioitavaa on, että direktiiviä ei valmisteluasiakirjojen

viittaustenkaan perusteella ole johdettu EU:n perusoikeuskirjasta, vaan viittaukset ovat ensisijaisesti

Århusin sopimukseen.153 Osallistumisdirektiivi on näin merkittävästi lisännyt Århusin sopimuksen

kansainvälisoikeudellista painoarvoa.

Osallistumisdirektiivin perusteluosassa on määritelty osallistumisen tavoitteet. Direktiivin

perusteluosan 3 kohdan mukaan yleisön osallistuminen päätöksentekomenettelyyn lisää

päätöksenteon vastuullisuutta ja avoimuutta, edistää yleisön ympäristötietoutta sekä antaa tuen

tehdyille päätöksille silloin, kun yleisöllä on mahdollisuus ilmaista omia mielipiteitä ja

huolenaiheita ja kun  päätöksentekijät ottavat niistä merkitykselliset näkökohdat huomioon

päätöksissään.

Osallistumisdirektiivin vaikutukset Suomen lainsäädäntöön ovat varsin tuoreet, sillä 1.9.2006 on

astunut voimaan laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta. Lailla

täydennetään YVA -lain osallistumissäännöksiä järjestöjen osallistumisoikeuden osalta. Lisäksi

YVA -lakiin tulee arviointimenettelyn soveltamisalaan ja muutoksenhakuun liittyviä täydennyksiä

ja muutoksia.

Elokuussa 2004 on jo annettu laki tiedon saannista, yleisön osallistumisoikeudesta sekä

muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa tehdyn yleissopimuksen

lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (valtiosopimus 121/2004). Lailla

on sen 1 §:n mukaan säädetty Århusin sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset

voimaan Suomessa sellaisina kuin Suomi on niihin sopimuksessa sitoutunut. Århusin sopimus

saatettiin edellä mainitun lain kautta voimaan tasavallan presidentin asetuksella (866/2004).

Århusin sopimuksen osallistumista koskevat sopimuskohdat olisivat siis olleet Suomessa voimassa

ilman osallistumisdirektiivin säätämistäkin. Tosin sopimuksen ratifioinnin merkittävyyttä lisää se,

että velvoite osallistumissäännöksien toimeenpanoon Suomessa tulee myös osallistumisdirektiivin

kautta.

153Kumpula 2004, 281-282
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Kumpula on todennut vuonna 2004, että osallistumisdirektiivi on vielä niin tuore, ettei sen

tosiasiallisia vaikutuksia kansalaisosallistumisen vahvistamisessa vielä voida arvioida. Kumpula

esittää kuitenkin kaksi peruslähtökohtaa, joiden pohjalta direktiivin merkitystä voi jo nyt hahmottaa.

Ensimmäinen lähtökohta on se, että direktiivin myötä Århusin sopimuksen minimivaatimukset on

pantava täytäntöön niissäkin jäsenvaltioissa , jotka eivät alunperin sitoutuneet sopimukseen. Toinen

lähtökohta Kumpulan mukaan on se, että osallistumismenettelyn laajeneminen edistää

toissijaisuusperiaatteen vahvistumista yhteisössä.154

Århusin sopimuksella ja osallistumisdirektiivillä ei ole ollut muuttavaa vaikutusta maankäyttö- ja

rakennuslain osallistumista koskeviin säännöksiin. Århusin sopimusta käsittelevässä hallituksen

esityksessä (165/2003) todetaan kohdassa Yleisperustelut 2.2, että osallistumisoikeus on jo yleinen

periaate Suomen ympäristölainsäädännössä. Sekä ympäristölupamenettelyssä, että maankäyttö- ja

rakennusasioissa on pyritty turvaamaan laajat osallistumisoikeudet.155 Vaikka Århusin sopimus ja

osallistumisdirektiivi eivät ole tuoneet muutoksia maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntöön, on niillä

osallistumissäännöksien merkitystä vahvistava vaikutus. Kansainvälisoikeudellinen velvoittavuus

lisää kansallisen säännöksen velvoittavuutta.

4.3 Puolustusvoimat osallisena kunnallisessa maankäytönsuunnittelussa

Puolustusvoimat on monella tavalla erityisasemassa oleva osallinen kunnallisessa

maankäytönsuunnittelussa.  Merkittävää on kunnallisesta näkökulmasta toisaalta se, että

sotilasalueiden käytöstä aiheutuu rajoituksia  lähialueiden käytölle ja lähialueiden kaavoituksen

mahdollisuudet ovat käytännössä usein hyvin rajalliset. Toisaalta taas kunnan viranomaiset eivät

voi asettaa ehtoja sotilasalueiden rakentamiselle. Lähialueiden maankäytön suunnittelussa kunnan

viranomaisten on toimittava yhteistyössä sotilastoiminnasta vastaavien viranomaisten kanssa, jotta

ehkäistään tulevaisuuden konflikteja puolustusvoimien ja esimerkiksi lähialueiden asukkaiden

välillä. Seuraavassa tarkastelen yksityiskohtaisesti puolustusvoimien osallisuutta määritteleviä

oikeudellisia reunaehtoja.

154Kumpula 2004, 285
155HE 165/2003 vp, 7
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4.3.1 Vuorovaikutteinen suunnittelu

Lähtökohtana vuorovaikutteiselle suunnittelulle on kaikkien suunnittelualueen osallisten

mahdollisuus vaikuttaa kaavan valmisteluun alusta lähtien. Vuorovaikutteisen

maankäytönsuunnittelun tulee sisältää keskustelua ja arviointia kaavan keskeisimmistä

kysymyksistä, kuten sisällöstä ja vaikutuksista. Vuorovaikutteisuuden tavoitteena on laadukas ja

monipuolista asiantuntemusta sisältävä suunnitteluprosessi ja sen tuloksena hyvä elinympäristö.156

Hallituksen esityksen perusteluista Eduskunnalle rakennuslainsäädännön uudistamiseksi ilmenee,

että avoimen ja vuorovaikutteisen suunnittelutavan edistäminen on ollut yksi maankäyttö- ja

rakennuslain säätämisen keskeisistä tavoitteista.  Vuorovaikutuksen järjestäminen on kaavan

vaikutuksia käsittelevien selvitysten arvioinnin ohella määritelty hallituksen esityksen keskeiseksi

lähtökohdaksi kaavoitustyölle. Vuorovaikutuksen muotojen valinnalle on haluttu antaa joustavuutta,

jotta se voitaisi yksittäistapauksissa toteuttaa ottaen huomioon kaavoitustyön merkitys ja

vaikutukset.157

Maankäyttö- ja rakennuslain 6 § sääntelee yleisellä tasolla vuorovaikutusta ja kaavoituksesta

tiedottamista. 6 § velvoittaa kaavaa valmistelevat viranomaiset yhteistyöhön sellaisten henkilöiden

ja yhteisöjen kanssa, joiden oloihin tai etuihin kaavalla saattaa olla huomattavaa vaikutusta.

Toisekseen 6 § velvoittaa kaavoitusviranomaisia kaavoituksesta tiedottamisessa. Tiedotus on

edellytys sille, että ne, joita kaavoitus koskee, voivat seurata kaavoitusprosessia ja halutessaan

vaikuttaa siihen.

MRL 62 § puolestaan tarkentaa 6 §:ssä ilmaistuja viranomaisten velvoitteita. Tämäkään säännös ei

silti anna suoria menettelyohjeita vuorovaikutteisuuden toteuttamiseen. 62 §:n mukaan osallisten

mielipiteiden ilmaisumahdollisuuksien turvaamisen tulee olla yksi peruslähtökohta

kaavoitusmenettelyn järjestämisessä. Ekroos & Majamaan mukaan 62 § voidaankin pitää kaikkea

kaavoitusta koskevana perussäännöksenä, jota sovelletaan kaikkiin kaavamuotoihin.

Vuorovaikutteinen kaavoitusmenettely tulee sovittaa tarkoituksenmukaisella tavalla käsiteltävänä

olevaan kaavoitustehtävään ja kaavamuotoon. Kaavoitusmenettelyä suunniteltaessa on tärkeää

kiinnittää erityistä huomiota osallisten tosiasiallisiin osallistumismahdollisuuksiin.158

156Jääskeläinen, Syrjänen 2003, 314
157 HE 101/1998 vp, 38
158Ekroos, Majamaa 2005, 328-329
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MRL 63 § täsmentää edelleen kaavoitusmenettelyä ja sen vuorovaikutteisuusvaatimusta. MRL 63

§:n mukaan kaavan valmistelua aloitettaessa tulee laatia suunnitelma osallistumis- ja

arviointimenettelyistä sekä myös kaavan vaikutusten arvioinnista. Näistä tulee tiedottaa niin, että

osallisilla on mahdollisuus tutustua suunnitelmiin.  Ekroos & Majamaan mukaan osallistumis- ja

arviointisuunnitelma toteuttaa koko maankäyttö- ja rakennuslain vahvistaman kaavoitusjärjestelmän

tarkoitusta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmalla on suuri käytännön merkitys kaikissa

kaavahankkeissa. Suunnitelmassa käydään läpi kunkin kaavahankkeen osalta asianosaisten ja

muiden osallisten osallistumismuodot.159

Kunnan tärkeä tehtävä maankäytönsuunnittelussa on luoda sellainen vuorovaikutteisen suunnittelun

kenttä, jossa osalliset intresseinensä voivat kohdata ja keskustella. Tämä on perustuslain ja

maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämää osallistumismahdollisuuksien edistämistä.

Edustuksellisen demokratian paikka on tehtäessä lopullisia päätöksiä, jolloin tulee asettaa

painoarvot osallisuusprosessissa ilmenneille näkemyksille.160

Maankäyttö- ja rakennuslain lisäksi myös kuntalaki (365/1995) (KuntaL) velvoittaa kuntaa

osallistumismahdollisuuksien luomiseen. KuntaL 27 §:ssä on säädetty osallistumis- ja

vaikuttamismahdollisuuksista. Heuru tarkastelee kunnan asukkaiden osallistumista ja vaikuttamista

erillisinä suoran demokratian keinoina, sillä ne eivät hänen mielestään välttämättä edellytä toisiaan.

27 § velvoittaa valtuustoa luomaan asukkaille ja palvelujen käyttäjille osallistumis- ja

vaikutusmahdollisuuksia kunnan toimintaan. Vaikka 27 § velvoittaakin valtuustoa, Heuru pitää

luonnollisena, että kunnanhallitukselle ja sen alaisille viranhaltijoille kuuluu käytännössä

osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien kehittäminen. Heuru perustelee tätä sillä, että

kunnanhallituksella on asiassa aloiteoikeus ja suoran demokratian käyttöön liittyvät asiat kuuluvat

muiden asioiden ohella kunnanhallituksen valmisteltaviksi.161

KuntaL 27 §:ssä on nimetty keinoja, joita käyttämällä kunnat voivat erityisesti edistää osallistumista

ja vaikuttamista. Maankäytönsuunnittelussa käyttökelpoisia keinoja niistä ovat mielestäni varsinkin:

kunnanasioista tiedottaminen ja kuulemistilaisuuksien järjestäminen sekä asukkaiden mielipiteiden

selvittäminen ennen päätöksentekoa. Heuru tosin arvostelee 27 §:n listaa osallistumis- ja

vaikuttamiskeinoista liittäen luettelon ”muiden julkisoikeudellisessa lainsäädännössä esiintyvien

epänormien ja alkuperäiselle lainsäädäntötekniikalle vieraiden ilmaisutapojen joukkoon”162.

159Ekroos, Majamaa 2005, 329
160Jääskeläinen, Syrjänen 2003, 315-317
161 Heuru 2001, 199-200
162 Heuru 2001, 200
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Hallituksen esityksessä perustellaan listaa sillä, että suoran demokratian tärkeydelle on haluttu antaa

kuntalaissa erityinen painoarvo ja osallistumis- ja vaikuttamiskeinojen luettelo antaa esimerkkejä

siitä, miten valtuusto voi kehittää edellytyksiä osallistumiselle ja vaikuttamiselle163.

Kansalaisten vieraantuminen erityisesti kunnallisesta päätöksenteosta on vain jatkunut, vaikka

kuntalain valmistelussa paneuduttiin erityisesti osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien

edistämiseen.  Vuonna 2002 tehdyssä valtioneuvoston selonteossa arvioidaan kansalaisten suoran

osallistumisen mahdollisuuksia julkiseen päätöksentekoon. Hallintovaliokunnan mietinnössään

käsittelemässä selonteossa kiinnitetään erityistä huomiota vuorovaikutuksen lisäämiseen

kansalaisten, poliittisten päättäjien ja hallinnon välillä. Valiokunnan tekemä johtopäätös

vuorovaikutuksen lisäämisestä on se, että kansalaisten osallistumisen lisäämiseksi

osallisuusperiaatteet tulee sisällyttää kaikkeen kuntien ja valtion toimintaan. Vain sen myötä

julkishallinto voi päästä aitoon käytännön vuorovaikutukseen kansalaisten kanssa.164

Sisäasiainministeriö ja valtiovarainministeriö antoivat hallintovaliokunnan mietinnön pohjalta

valiokunnalle selvityksen toimistaan kansalaisten suoran osallistumisen edistämiseksi. Selvityksestä

antamassaan lausunnossa hallintovaliokunta katsoo, että ministeriöiden toteuttamilla

osallisuushankkeilla on edistetty osallisuutta sekä valtionhallinnossa että kunnallishallinnossa,

mutta hankkeiden vaikuttavuus jää vielä epäselväksi. Valiokunta korostaa, että kehitettäessä

erilaisia osallistumismuotoja tulee huomioida kaikkien kansalaisten mahdollisuudet osallistumiseen.

Perinteisten osallistumistapojen ohella tulee kehittää uusia kanavia osallistumiseen ja

vaikuttamiseen.165

4.3.2 Tiedottaminen kaavoituksen yhteydessä paikalliseen sotilastoimintaan liittyvistä
asioista

Osallistumisen mahdollistaa avoin asioista tiedottaminen. Julkisuuslaki edellyttää kunnilta sellaista

toimintaa, joka tukee kuntalaisten osallistumista. Tällaisella toiminnalla tarkoitetaan

julkisuusperiaatteen noudattamista, jonka mukaan kansalaisilla on oikeus saada viranomaisten

asiakirjojen sisältämiä tietoja. Julkisuusperiaatetta tukee informaatioperiaate, joka velvoittaa kuntia

aktiiviseen tiedottamiseen.166 Heuru kiinnittää huomiota tiedon pyytäjien tasapuoliseen kohteluun.

163 HE 192/1994 vp, 34
164 HaVM 10/2002 vp, 1-5
165 HaVL 44/2006 vp, 1-4
166Jääskeläinen, Syrjänen 2003, 314-315
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Viranomaisen toimintaa koskevien tietojen epäämiselle on oltava asialliset ja laissa säädetyt

perusteet, eikä tiedonsaantia saa rajoittaa enempää kuin suojattavat edut edellyttävät.167

Puolustusvoimien osallistumista vuorovaikutteiseen maankäytönsuunnitteluun voi hidastaa ja

vaikeuttaa maanpuolustussalaisuuden perusteella salassa pidettävät asiat, jotka liittyvät

sotilastoimintaan kunnan alueella. Heuru toteaa salassapitoperusteiden pysyvyydestä, että asiakirjan

salassapitoperusteet ovat pysyviä, vaikka asiakirja siirtyisi viranomaiselta toiselle168. Kunnan

viranomaisella ei siis ole oikeutta julkistaa kuntalaisten tietoisuuteen puolustushallinnon alaiselta

viranomaiselta saamaansa puolustusvoimien toimintaa koskevaa salaiseksi määriteltyä asiakirjaa.

JulkL 24 §:ssä on ryhmitelty salassa pidettävät asiat. Tässä yhteydessä on merkitystä

asiakokonaisuudella, joka on ryhmitelty yleisen turvallisuusintressin ja edelleen

vahinkoedellytyksen varaisesti salaisten asioiden alle. Kyseinen alaryhmä 6 sisältää: ”asiakirjat,

jotka koskevat sotilastiedustelua, puolustusvoimien varustamista, kokoonpanoa, sijoitusta tai

käyttöä taikka muuta sotilaallista maanpuolustusta taikka maanpuolustusta palvelevia rakenteita,

laitteita ja järjestelmiä taikka maanpuolustuksen kannalta muutoin merkityksellisiä kohteita taikka

puolustusvalmiuteen varautumista, jollei ole ilmeistä, että tiedon antaminen niistä ei vahingoita tai

vaaranna maanpuolustuksen etua. Olettamana on asiakirjojen salaisuus.”

Heuru määrittelee JulkL 24 §:ssä muutamiin asiaryhmiin liitetyn ns. vahinkoedellytyksen:

”salassapitoperusteeseen sisältyy edellytys tai edellytyksiä, joiden mukaan viranomaisella on

toimivalta ja velvollisuus arvioida salassa pidettävän tiedon antamisen vahingollisia vaikutuksia

salassapitointressin suojalle kussakin tapauksessa erikseen. Näissä lähtökohtaisena olettamana on

joko asiakirjan salaisuus tai sen julkisuus.”169  Sotilastoimintaa koskevassa kohdassa 6 olettamana

on asiakirjojen salaisuus. Se merkitsee sitä, että viranomaisen harkinta sotilastoimintaa koskevien

asiakirjojen julkaisussa perustuu sille lähtökohdalle, että asiat ovat salassa pidettäviä. Jos

viranomainen tulee harkinnassaan siihen tulokseen, että asian julkaisemisesta ei koidu vahingollisia

seurauksia yleisen turvallisuusintressin suojaamiselle, voidaan sotilastoimintaakin koskeva asiakirja

julkaista. Se, että sotilastoimintaa koskevat asiakirjat kuuluvat vahinkoedellytyksen piiriin,

velvoittaa siis puolustushallinnon viranomaisia harkintaan, jossa punnitaan yksittäistapauksissa

asiakirjojen salassapidon perusteita.

167Heuru 2003, 288
168 Heuru 2003, 247
169 Heuru 2003, 253
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4.3.3 Puolustusvoimien osallistumisen mahdollisuudet

Puolustusvoimien toiminnan edellytyksiä koskevat maanpuolustukselliset tarpeet ovat tärkeä osa

valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita. Valtakunnalliset tavoitteet pyritään sovittamaan

maankäyttöön ensisijaisesti maakuntatason suunnittelussa. Maakunnan suunnittelua toteutetaan

maakuntasuunnitelman ja maakuntakaavan kautta. Niissä linjataan maakunnan tavoiteltavaa

kehitystä ja sovitetaan yhteen valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, maakunnalliset tavoitteet ja

suunnittelualueen kuntien esiintuomat paikalliset tavoitteet.170

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden asemasta maakunnan suunnittelussa säädetään MRL

24.2 §:ssä. Säännöksen mukaan valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on huomioitava ja niitä on

edistettävä maakunnan suunnittelussa ja muussa alueiden käytön suunnittelussa. Maakunnan

suunnittelua koskevaa sääntelyä on tulkittava huolellisesti, jotta ei päädyttäisi siihen virheelliseen

johtopäätökseen, että lainsäädännön vaatimusten täyttämiseksi on riittävää, että puolustusvoimat

osallistuu vain maakuntatason maankäytön suunnitteluun. On tärkeää huomata, että

maakuntakaavalla ei saa MRL 28 §:n mukaan aiheuttaa maanomistajalle tai muulle oikeuden

haltijalle kohtuutonta haittaa.  Kohtuullisuuden arviointiin ei ole olemassa yleisiä sääntöjä, vaan

kohtuullisuusharkinta on suoritettava aina tapauskohtaisesti tilanteessa ilmenevin perustein171.

Maakuntakaavan puolustusvoimia koskevat yksityiskohdat, kuten uudet aluevaraukset, saattavat

aiheuttaa kohtuuttomia rajoituksia sotilasalueiden naapurialueiden maanomistajille.

Kohtuuttomuuden määritelmä voi täyttyä esimerkiksi silloin, jos maakuntakaava sisältää sellaisen

merkittävän muutoksen, joka aiheuttaa maanomistajalle toimenpidekiellon omistamallaan maa-

alueella tai estää elinkeinotoiminnan172. Käytännössä puolustusvoimien toiminta rajoittaa usein

lähialueilla harjoitettavia elinkeinoja. On vaikea kuvitella esimerkiksi matkailuelinkeinon

kannattavuutta meluisan sotilasalueen lähistössä.

Yleispiirteisyytensä vuoksi maakuntakaava ei sisällä kunnan kaavoitusviranomaista vahvasti sitovia

oikeusvaikutuksia, vaan siitä voidaan yleis- ja asemakaavoissa poiketa esimerkiksi paikallisten

olosuhteiden vuoksi173. MRL 32 §:ssä säädetään maakuntakaavan oikeusvaikutuksista muuhun

suunnitteluun ja viranomaistoimintaan. Säännöksen mukaan maakuntakaava on ohje, joka on

otettava huomioon kunnan yleis- ja asemakaavoja valmisteltaessa. Viranomaisten on alueiden

170 Ekroos, Majamaa 2005, 122
171 Ekroos, Majamaa 2005, 138
172 Ekroos, Majamaa 2005, 138-139
173 Ekroos, Majamaa 2005, 163
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käyttöä koskevassa toiminnassaan ja päätöksenteossaan otettava maakuntakaava huomioon,

pyrittävä edistämään kaavan toteutumista ja katsottava, että kaavan toteuttamista ei vaikeuteta.

Maakunnan suunnittelussa pyritään selvittämään suunnitelmien ympäristövaikutukset, mutta

suunnittelualueen laajuudesta ja lukuisista yhteen sovitettavista intresseistä johtuen

maakuntakaavaan voi jäädä yksityiskohtia, jotka ovat ympäristön kannalta ongelmallisia.

Erityislainsäädännön ollessa ristiriidassa maakuntakaavan vaatimusten kanssa, kunnan

päätöksentekijän on tehtävä asiassa kompromissiratkaisu174. Mikäli esimerkiksi maakuntakaavan

vahvistama uusi sotilaskäyttöön tarkoitettu aluevaraus aiheuttaa kunnan alueella

ympäristönsuojelulain tai luonnonsuojelulain kannalta kyseenalaisia ympäristövaikutuksia ja

merkittävää haittaa naapureille, tilanne on sekä erityislainsäädännön että maakuntakaavan

kohtuullisuuden valossa ongelmallinen. Tällainen ongelmallisuus on puolustusvoimia koskevissa

maankäyttöasioissa tavanomaista, sillä sotilastoiminnasta aiheutuu lähes aina ympäristövaikutuksia

ja sotilasalueiden läheisyydessä on yleensä ainakin harvaa asutusta.

Mielestäni on selvää, että puolustusvoimien maankäyttöintressien käsittely on välttämätöntä

yleispiirteisen maakunnan suunnittelun lisäksi myös yksityiskohtaisessa kunnan maankäytön

suunnittelussa. Kunnan kaavoitusviranomaiselle lankeaa tilanteessa harkintavaltaa siinä, miten

puolustusvoimien toimintaa koskevat maakuntakaavan tavoitteet otetaan huomioon kunnan

maankäytön suunnittelussa. Kunnan viranomaisen on kuitenkin aina perusteltava yleis- ja

asemakaavojen poikkeaminen maakuntakaavasta ja poikkeamissyiden tulee perustua paikallisia

olosuhteita koskeviin tutkimuksiin ja selvityksiin, jotka ovat tarkempia kuin maakuntakaavan

valmistelussa on toteutetut selvitykset175.

MRL 146 §:ssä säädetään rakentamisesta puolustustarkoitukseen. Kun puolustusvoimat rakennuttaa

valtion hallinnassa olevalle alueelle välittömästi puolustustarkoitusta varten, rakentaminen ei kuulu

kunnallisen rakennusvalvonnan piiriin. Näin ollen mainitulle rakentamiselle ei tarvitse hakea

lupaa.176 Sotilasalueiden välittömässä läheisyydessä on usein valtion omistamia maa-alueita, joiden

käyttöä sotilastoiminnan ympäristövaikutukset eivät merkittävästi haittaa. Todellinen ongelma

puolestaan on yksityisten ja kuntien omistamien maa-alueiden käyttömahdollisuuksien

rajoittuminen. Maankäyttö- ja rakennuslaki ei ota suoraan kantaa siihen,  miten puolustusvoimien

ongelmallisissa naapuruussuhteissa tulisi menetellä. Myöskään muu lain säädäntö ei juuri anna

täsmällisiä ratkaisuohjeita puolustusvoimien naapuruusongelmiin. Ainoa selkeä sääntely tällä

174Ekroos, Majamaa 2005, 164-165
175Ekroos, Majamaa 2005, 163-164
176Jääskeläinen, Syrjänen 2003, 497
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ongelmallisella aihealueella on annettu puolustusvoimien toiminnan aiheuttamien

ympäristövahinkojen korvausvelvollisuudesta177.

Maankäyttö- ja rakennuslaki ei siis suoraan millään erityisellä säännöksellä edellytä

puolustusvoimilta osallistumista kunnallisen maankäytönsuunnittelun vuorovaikutteiseen

suunnitteluprosessiin. Perustavanlaatuisen yhteistoiminnallinen maankäytönsuunnittelu, jota MRL

kunnilta edellyttää, ei tosin soveltuisikaan sotilasalueille. Perustelen väittämäni sillä, että MRL:ssa

tarkoitetun suunnittelun perusta on julkisuusperiaatteessa, jota ei voida sellaisenaan noudattaa

sotilasalueiden yhteydessä.

Se, että MRL 146 §:ssä tarkoitettu rakentaminen on sallittua ilman viranomaislupaa, johtuu JulkL

24.1 §:n kohdan 10 maanpuolustussalaisuutta koskevasta säännöksestä. Tiedot sotilasalueiden

rakennelmista ovat usein salassa pidettäviä, joten niitä koskevat asiakirjat ovat salaisiksi

luokiteltuja. Sotilasalueita koskevien salaisten asiakirjojen puuttumisen kunnan kaava-asiakirjoista

mahdollistaa MRL:n mukainen joustavan sääntelyn yleispiirteisyys.178

Mielestäni olisi kuitenkin mahdollista, että puolustusvoimat osallistuisi vuorovaikutteiseen

maankäytönsuunnitteluun maanpuolustussalaisuudesta tinkimättä. Puolustusvoimien toiminta

sisältää myös paljon julkista tietoa mm. sotaharjoituksista sekä varuskuntien ja varikoiden

toiminnasta. Tarkoitan tietoja, joita kuka tahansa voi lukea esimerkiksi puolustusvoimien uutislehti

Ruotuväestä. Nähdäkseni puolustusvoimat voisi julkisesta toiminnastaan tiedottaen osallistua

kunnalliseen kaavasuunnitteluun yhtenä osallisena. Tällöin ristiriita vuorovaikutteisen

maankäytönsuunnittelun periaatteen ja kaavojen sotilasalueita tarkoittavien ”valkoisten täplien”

välillä olisi pienin mahdollinen ja maanpuolustussalaisuudet säilyisivät silti loukkaamattomina.

Puolustusvoimien rooli kunnallisessa maankäytönsuunnittelussa selkiytyisi mielestäni

huomattavasti, jos vuorovaikutteiseen suunnitteluun osallistumisesta säädettäisi suoraan

maankäyttö- ja rakennuslaissa. Sopiva lainkohta voisi olla MRL 63§.ssä ja sanamuoto voisi olla

esimerkiksi: Jos kaava-alue sisältää sotilasaluetta tai läheisellä sotilasalueella on vaikutuksia

kaava-alueen suunnitteluun, puolustusvoimien tulee osallistua vuorovaikutteiseen

kaavoitusmenettelyyn siltä osin kuin maanpuolustussalaisuuden säilyminen sen mahdollistaa.

Lainkohta olisi siis puolustusvoimia velvoittava. Velvollisuuden perusteluksi riittäisi mielestäni se,

177ks. luku 3.3.4
178Jääskeläinen, Syrjänen 2003, 71
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että sotilastoiminta on luonteeltaan sellaista, että siitä aiheutuu merkittäviä ympäristövaikutuksia,

joista seuraa huomattavia rajoitteita lähialueiden käytölle.

Maanpuolustuksen aluevaraustarpeet sisältyvät valtion alueidenkäyttötavoitteisiin ja

puolustusvoimien maankäyttöintressit huomioonottavaa suunnittelua käydään

maakuntakaavoituksessa. Näiden lisäksi tarvitaan mielestäni kuntatason vuorovaikutteisuutta, sillä

kosketus kansalaisyhteiskuntaan on kunnallisessa suunnittelussa välittömin.

Maakuntakaavoituksessa käsiteltävät alueet ovat laajoja ja osallisia on niin paljon, että yksittäisten

näkökohtien välittyminen päätöksenteon tueksi on vaikeampaa, kuin kunnallisessa maankäytön

suunnittelussa. Puolustusvoimien osallistuminen vuorovaikutteiseen suunnitteluun hyödyttäisi myös

puolustusvoimia itseään monin tavoin. Asevelvollisuusarmeijaan perustuvan puolustuksen

kulmakivi on kansalaisten korkea maanpuolustustahto. Osallisuudella ja paikallisella avoimuudella

puolustusvoimat voisi nostaa profiiliaan kansalaisyhteiskunnassa.

Puolustusvoimien asemaan liittyy useita erityispiirteitä, mutta kaikkea puolustusvoimien toimintaa

ei voida automaattisesti lukea poikkeussäännösten soveltamisalaan. MRL 146 §:n mukaan vain

sellainen rakentaminen on kunnallisen rakennusvalvonnan ulkopuolella, joka välittömästi palvelee

puolustustarkoitusta. Poikkeus tavanomaisesta viranomaisvalvonnan alaisuudesta ei siis perustu

siihen, että rakentajana tai rakennuttajana on puolustushallinto. Asiaan liittyy määrittelyongelma:

mikä rakentaminen ei palvele välittömästi puolustustarpeita? Tulkintaan vaikuttaa etenkin se,

sijoittuuko rakentaminen sotilasalueelle. Esimerkiksi puolustusvoimien henkilökunnan käyttöön

rakennetut asuinkiinteistöt sotilasalueen ulkopuolella kuuluvat kunnallisen rakennusvalvonnan

piiriin.179

Pääsääntönä voidaan esittää, että kun sotilasalueen ulkopuoliset puolustushallinnon käytössä olevat

rakennukset sijoittuvat kunnan kaava-alueelle, ne kuuluvat ilman muuta MRL:n mukaisen

kaavasuunnittelun piiriin. Tällöin puolustusvoimien tulee olla aivan tasavertaisessa osallisasemassa

muiden kaavan osallisten kanssa. Suunnittelussa on noudatettava MRL:n mukaista

vuorovaikutteista menettelyä.

179Jääskeläinen, Syrjänen 2003, 497
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5 Viranomaisyhteistyö puolustusvoimia koskevissa ympäristö- ja
maankäyttöasioissa

5.1 Ympäristöasioiden hallinta puolustusvoimissa

Puolustushallinnon sisällä on sen eri hallinnontasoilla ympäristöasioista vastaavia viranhaltijoita.

Ympäristöön liittyviä tehtäviä hoitavat niin siviili-, kuin sotilashenkilötkin. Puolustusministeriössä

ympäristönsuojeluasiat kuuluvat kiinteistö- ja ympäristöosastolle ja puolustusvoimien

ympäristönsuojelun koordinoinnista vastaa pääesikunnan logistiikka-osasto. Puolustushallinnon

rakennuslaitoksessa ympäristöasiat kuuluvat ylläpitoyksikön vastuulle.180 Puolustushallinnon

alemmissa organisaatiorakenteissa työskentelee päätoimisia ja sivutoimisia

ympäristötoimihenkilöitä.

Puolustusvoimien organisaatiossa ympäristöasioiden vastuunjako on määritelty sisäisessä

ohjeistuksessa. Ympäristönsuojelun johtaminen kuuluu puolustusvoimissa pääesikunnalle sekä

maanpuolustusalueiden ja puolustushaarojen esikunnille. Vastuu ympäristöasioiden hallinnasta

jokapäiväisessä toiminnassa kuuluu tulosyksiköille. Puolustusvoimien ympäristönsuojelutoimintaa

ohjaa, suunnittelee ja koordinoi pääesikunnan ympäristöylitarkastaja. Maanpuolustusalueiden ja

puolustushaarojen vastaavat tehtävät kuuluvat ympäristöteknikoille, ympäristöinsinööreille ja

eläinlääkäreille. Ympäristönsuojelutehtävien työnjako vaihtelee eri organisaatioissa.

Materiaalilaitoksessa ympäristönsuojelun tehtävät kuuluvat ympäristöinsinöörille.181

Käytännön ympäristöasioita hoidetaan kaikissa puolustushallinnon alaisissa tulosvastuullisissa

yksiköissä. Joukko-osastoissa ja varuskunnissa toimivat erikseen nimetyt ympäristövastaavat182.

Nämä ympäristötoimihenkilöt vastaavat ympäristöohjelmien ylläpidosta, käsittelevät uusien

ympäristövaatimuksien tuomia muutosasioita, hankkivat ja jakavat ympäristökoulutusta sekä

toimivat yhteistyössä muiden puolustushallinnon ympäristövastaavien ja ulkopuolisten

ympäristöviranomaisten kanssa. Edellä mainitut ympäristövastaavien tehtävät olen määritellyt sen

kokemuksen pohjalta, jonka sain toimiessani ympäristöasioista vastaavana harjoittelijana Ähtärin

asevarikolla kesällä 2004.

180 Ympäristö 2000, 6 (tietoja päivittänyt ympäristöpäällikkö Tytti Martikainen MatLE 25.4.2007)
181 Ympäristö 2000, 6 (tietoja päivittänyt ympäristöpäällikkö Tytti Martikainen MatLE 25.4.2007)
182 http://www.mil.fi/paaesikunta/paaesikunta/terveys/ymparistonsuojelu.dsp

http://www.mil.fi/paaesikunta/paaesikunta/terveys/ymparistonsuojelu.dsp
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Ympäristöasioiden hallinta on jäsennetty osaksi varuskuntien toiminta- ja kehittämissuunnitelmia

(Varsu). Suunnitelmat koskevat joukkojen sotilaallista toimintaa. Suunnitelmissa yksiköiden

ympäristöasioita linjataan ympäristöohjelmien, maankäyttö- ja maisemanhoitosuunnitelmien ja

kiinteistöpidon suunnitelmien kautta. Suunnitelmien laatiminen ja erityisesti niiden menestyksekäs

toteuttaminen edellyttävät ympäristöalan osaamista. Varsuissa sitä kerätään puolustushallinnon

oman organisaation sisältä.183

Yksikkökohtainen ympäristöjärjestelmä on toiminta- ja kehittämissuunnitelmien ohella

puolustusvoimissa käytetty ympäristöasioiden hallinnan malli. ISO 14001 -standardisoitujen

ympäristöjärjestelmien laatimista suosittaa Suomen puolustushallinnon ympäristöpolitiikan ohella

Naton/PFP:n/CCMS:n (Committee on Challenges of the Modern Society) toteuttama

ympäristöprojekti ”Environmental Management Systems in the Military Sector”. ISO 14001-

standardin mukaisia ympäristöjärjestelmiä on rakennettu erityisesti varikoilla ja korjaamoilla.

Suomen Standardisoimisliiton myöntämät sertifikaatit ovat saaneet Lievestuoreen ja Kalkun

varikot. Pääesikunnan tekninen kehittämisosasto on suorittanut vuodesta 1999 lähtien varikkojen

ympäristöauditointeja ja on myös myöntänyt puolustusvoimien omia ympäristösertifikaatteja.184

Ympäristöjärjestelmään tukeutuvassa ympäristöasioiden hallinnassa on se vaara, että

ympäristöasioiden kehittäminen tähtää ainoastaan sertifioinnin muotovaatimusten vähimmäistason

täyttämiseen. Sertifikaatin saavuttamista saatetaan pitää itseisarvona, kun sen pitäisi olla

ympäristöasioiden hallinnan työväline.

Kokemukseni mukaan ympäristöasiantuntemuksen taso ja sitä kautta ympäristöasioiden hallinnan

laatu sekä määrällinen panostaminen ympäristöasioihin vaihtelevat eri yksiköissä. Suurimmissa

puolustushallinnon yksiköissä on luonnollisesti enemmän alan asiantuntemusta ja päätoimisia

ympäristötoimihenkilöitä, kuin pienemmissä muutaman kymmenen työntekijän yksiköissä. Pienissä

yksiköissä ympäristöhallinto on kevyt ja ympäristöasioista vastaa usein sivutoimisesti jonkin muun

kuin ympäristöalan ammattilainen. Tällöin ympäristötoimihenkilön henkilökohtaisella motivaatiolla

pitää yhteyttä puolustushallinnon ympäristöasiantuntijoihin ja hankkia ympäristökoulutusta on suuri

vaikutus yksikön ympäristöasioiden hallinnan tilaan.

Puolustushallinnon ympäristöasioiden yhteistoimintaelin on perustettu vuonna 1999 koordinoimaan

puolustussektorin ympäristöasioiden kokonaisuutta. Toimielimen johtokunnan vastuulla on

183 Ympäristö 2000, 6 (tietoja päivittänyt ympäristöpäällikkö Tytti Martikainen MatLE 25.4.2007)
184 Ympäristö 2000, 14 (tietoja päivittänyt ympäristöpäällikkö Tytti Martikainen MatLE 25.4.2007)
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puolustushallinnon ympäristöä koskevien päälinjausten tekeminen. Työryhmän vastuulla on

puolestaan puolustushallintoa koskevien ympäristöasioiden valmistelu, kehittäminen ja

koordinointi. Yhteistoimintaelimen jäseniksi on haluttu koota puolustushallinnon eri toimialueitten

edustajia ja ympäristöasiantuntijoita. Toimielimessä ovatkin edustettuina: puolustusministeriö,

pääesikunta, maa-, meri- ja ilmavoimat, puolustusvoimien materiaalilaitos, puolustushallinnon

rakennuslaitos, metsätoimi sekä ympäristöministeriö.185 Yhteistoimintaelimen toiminta oli

aktiivisimmillaan sen perustamisen alkuaikoina.

Puolustusministeriön rooli hallinnonalansa ympäristöasioiden suunnannäyttäjänä on huomattava,

onhan se toimialansa ylin viranomainen.  Puolustusministeriön vastuulle kuuluu hallinnonalan

ympäristöpolitiikka ja -strategiat sekä ympäristönsuojelutoiminnan johtaminen, ohjaus,

kehittäminen ja resurssien myöntäminen. Puolustushallinnonalan ympäristöasioiden kansallisen ja

kansainvälisen yhteistyön johtaminen kuuluu myös puolustusministeriölle. Valtioneuvostossa

puolustusministeriö toimii hallinnonalansa edunvalvojana. Puolustushallinnolla on omat intressinsä

sekä kansallisessa ympäristöpolitiikassa ja lainsäädännön kehittämisessä että Euroopan unionin

ympäristöpolitiikassa.186

5.2 Alueellinen ympäristökeskus puolustusvoimien ympäristöviranomaisena

Puolustusvoimien ympäristönsuojelun toimintaperiaatteisiin kuuluu yhtenä kohtana ”hyvien

suhteiden ylläpito ympäristöviranomaisiin, kuntiin, asiantuntijalaitoksiin ja kansalaisjärjestöihin

ympäristöasioissa”187. Hyvien suhteiden ylläpito on puolustusvoimien harjoittamaa politiikkaa.

Tästä erillään on syytä tarkastella lain tuomaa velvoitetta yhteistyöhön ympäristöviranomaisten

kanssa tietyissä asioissa. Toki on käytännön kannalta hyvä, että myös puolustusvoimien politiikka

tukee lainsäädännöstä ilmenevien vaatimusten täyttämistä.

Ympäristölupa-asioissa puolustusvoimien tulee olla yhteydessä alueelliseen ympäristökeskukseen,

sillä sotilaskäyttöön tarkoitetun toiminnan ympäristöluvan ratkaiseminen kuuluu YSA 6 §:n

mukaan alueelliselle ympäristökeskukselle. Tutkielman luvussa 3 käsitellään tarkemmin

185 Ympäristö 2000, 6 (tietoja päivittänyt ympäristöpäällikkö Tytti Martikainen MatLE 25.4.2007)
186 Ympäristö 2000, 7 (tietoja päivittänyt ympäristöpäällikkö Tytti Martikainen MatLE 25.4.2007)
187 http://www.mil.fi/paaesikunta/paaesikunta/terveys/y_periaatteet.dsp

http://www.mil.fi/paaesikunta/paaesikunta/terveys/y_periaatteet.dsp
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puolustusvoimia koskevia ympäristölupia ja erityisesti sitä, milloin sotilaskäyttöön tarkoitetulle

toiminnalle tulee hakea ympäristölupa.

Uusi ympäristönsuojelulaki ei tuonut muutoksia valtion ja kuntien ympäristöviranomaisten aiempiin

toimivaltasuhteisiin, ainoastaan uusien ympäristölupavirastojen ja alueellisten ympäristökeskusten

välillä tehtiin työnjakoa188. Ympäristölupaviranomaisten toimivaltarajojen perustelut löytyvät

hallituksen esityksestä ympäristönsuojelu- ja vesilainsäädännön uudistamiseksi. Hallituksen

esityksen mukaan alueellisen ympäristökeskuksen ratkaistaviksi kuuluvat sellaisten toimintojen

ympäristölupa-asiat, joilla on laaja-alaisia vaikutuksia tai käsittely kyseisessä viranomaisessa on

muusta syystä perusteltua. Esityksen mukaan puolustusvoimien laitoksia koskevat lupa-asiat

voisivat kuulua muusta syystä perusteltuihin asioihin. Alueellisen ympäristökeskuksen toimivallan

perusteena olevaa muuta syytä ei esityksessä valitettavasti tarkemmin käsitellä.189 Voisiko

perusteluna olla se, että valtion ja kuntien viranomaisten välisiin toimivaltarajoihin ei haluttu

uudessa laissa tehdä muutoksia. Onko ”muu perusteltu syy” vain se, että lupa-asiat ovat aiemminkin

kuuluneet valtiolle, eli tuolloin puolustusvoimien omalle organisaatiolle?

Perusteluita alueellisten ympäristökeskuksien toimivaltuuksille on syytä hakea myös kyseisen

viranomaisen perustavasta lainsäädännöstä. Alueellisten ympäristökeskusten asema

ympäristöhallinnossa perustuu lakiin ympäristöhallinnosta (55/1995). Lain 2 §:n mukaan

ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö ohjaavat alueellisten ympäristökeskusten

toimintaa toimialoihinsa kuuluvissa asioissa. Hallinnollisesti alueelliset ympäristökeskukset ovat

Suomen ympäristökeskuksen tavoin ympäristöministeriön alaisia. Alueelliset ympäristökeskukset

edustavat siis alueillaan valtion ympäristöhallintoa. Lain 3 §:n mukaan valtioneuvosto määrittelee

alueellisten ympäristökeskusten maantieteelliset toimialueet kuultuaan ensin alueen kuntia.

Toimialuerajoihin sisältyy jousto, sillä ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö voivat

määrätä alueellisen ympäristökeskuksen hoidettavaksi tehtävän myös varsinaisen toimialueensa

ulkopuolelta.

Alueellisen ympäristökeskuksen tehtävät on määritelty ympäristöhallinnosta annetun lain 4 §:ssä.

Lainkohdassa on säädetty alueellisen ympäristökeskuksen yleisistä ja erityisistä tehtävistä.

Erityisiin tehtäviin kuuluvat alueelliselle ympäristökeskukselle säädetyt tai määrätyt toimialueensa

188 HE 84/1999 vp, 24 ympäristöviranomaisten toimivaltasuhteiden määrittely uudessa ympäristönsuojelulaissa
(86/2000)
189 HE 84/1999 vp, 60
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ympäristönsuojelua, alueiden käyttöä, luonnonsuojelua, kulttuuriympäristön hoitoa, rakentamisen

ohjausta sekä vesivarojen käyttöä ja ohjausta koskevat tehtävät. Yleisessä toimialassaan alueellisen

ympäristökeskuksen on alueellaan huolehdittava erityisesti mm. ympäristönsuojelun edistämisestä,

ympäristö- ja vesiasioiden yleisen edun valvomisesta, ympäristövahinkojen ja –haittojen torjunnasta

ja ehkäisemisestä ja kuntien ympäristöhallinnon tehtävien hoidon tukemisesta ja edistämisestä. Lain

5 §:ssä säädetään, että alueellinen ympäristökeskus osallistuu alueiden kehittämiseen siten kuin siitä

erikseen säädetään. Valtion edustajana alueellisen ympäristökeskuksen yleiseen tehtäväalueeseen

kuuluu luonnollisesti myös valtion etujen ja oikeuksien valvominen. Säännöksen mukaan

ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö voivat määrätä alueellisille

ympäristökeskuksille myös muita kuin laissa säädettyjä tehtäviä.

Alueellisen ympäristökeskuksen suhteesta muihin viranomaisiin säädetään ympäristöhallinnosta

annetun lain 5 §:ssä. Säännöksen mukaan alueellisen ympäristökeskuksen tulee tehdä yhteistyötä

lääninhallituksen ja muiden alueellisten ympäristöviranomaisten kanssa. Ympäristöministeriön ja

maa- ja metsätalousministeriön kanssa tehtävä yhteistyö liittyy 4 §:n mukaisesti etenkin

valtakunnallisesti tai muutoin periaatteellisesti tärkeisiin asioihin. Tällaisissa asioissa toimivaltainen

ministeriö voi käyttää alueelliselle ympäristökeskukselle yleensä kuuluvaa puhevaltaa.

Merkille pantavaa on, että alueellisella ympäristökeskuksella on ympäristöhallinnosta annetun lain

perusteella selkeä yhteistyövelvoite ministeriöiden ja alueellisten viranomaisten kanssa, mutta ei

paikallisten viranomaisten kanssa. Alueellisen ympäristökeskuksen suhde kuntien

ympäristöviranomaisiin ilmenee ainoastaan 4 §:n yleiseen toimialaan kuuluvasta tehtävästä tukea ja

edistää kuntien ympäristöhallinnon tehtävien hoitoa. Hallituksen esityksen mukaan tukemis- ja

edistämistehtävän tulisi kuitenkin edistää nimenomaan tasavertaista yhteistyötä valtion ja kuntien

välillä190. Ennen voimassa olevaa lakia ympäristöhallinnosta, kuntien ja valtion suhde oli vahvasti

valvonta-alaisuussuhde. Lääninhallitukset vastasivat tuolloin kuntien ympäristöasioiden ohjauksesta

ja valvonnasta. Hallituksen esityksen mukaisesti alueellisen ympäristökeskuksen ja kunnan

ympäristöviranomaisen suhteesta on tehty muutos myös lakiin kuntien ympäristönsuojelun

hallinnosta (64/1986).191 Lain 2 §:n mukaan alueellinen ympäristökeskus tukee ja edistää

toimialueensa kuntien ympäristönsuojelua siten kuin ympäristönsuojelun erityislainsäädännössä ja

ympäristöhallinnosta annetussa laissa erikseen säädetään.

190 HE 241/1994 vp, 20
191 HE 241/1994 vp, 23
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Alueellisen ympäristökeskuksen kuntiin kohdistuva edistämis- ja ohjaustehtävä näkyy myös

maankäytön ja rakentamisen sääntelyssä. Maankäyttö- ja rakennuslain 18 §:ssä säädetään

alueellisen ympäristökeskuksen tehtäväksi edistää ja ohjata kunnan alueiden käytön suunnittelua ja

rakennustoimen järjestämistä. Mielenkiintoista on tässä yhteydessä kuntien ja alueellisen

ympäristökeskuksen yhteistyön luonne, sillä 18.2 §:ssä säädetään alueellisen ympäristökeskuksen

tehtäväksi erityisesti valvoa, että kaavoituksessa, rakentamisessa ja muussa alueiden käytössä

otetaan huomioon valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, muut alueiden käyttöä ja rakentamista

koskevat tavoitteet sekä MRL:n mukaiset kaavoitusasioiden ja rakennustoimen hoitoa koskevat

säännökset. Tasavertaista ympäristönsuojelun edistämiseen tähtäävää yhteistyötä alueellisen

ympäristökeskuksen ja kunnan välille on varmasti vaikea luoda, kun alueellisen

ympäristökeskuksen rooli valtion etujen valvojana on säännöksen perusteella vahva.

Maanpuolustukselliset tarpeet alueiden käytössä sisältyvät usein valtioneuvoston päättämiin

valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin. Alueellisen ympäristökeskuksen tehtävänä on edistää

valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita toimialueellaan, koska se edustaa ympäristöasioissa

valtiota. Puolustusvoimien ollessa alueellisen ympäristökeskuksen asiakkaana sekä asianosaisella ja

ympäristöviranomaisella on sama intressi edistää valtakunnallisia maanpuolustuksellisiin tarpeisiin

vastaavia hankkeita. Valtioneuvoston 30.11.2000 annetussa päätöksessä on valtakunnallisen

alueidenkäytön erityistavoitteeksi asetettu maanpuolustuksen ja rajavalvonnan tarpeiden huomioon

ottaminen ja riittävien alueellisten edellytysten turvaaminen varuskunnille, varikkotoiminnalle,

ampuma- ja harjoitustoiminnalle sekä ”muille maanpuolustuksen ja rajavalvonnan

toimintamahdollisuuksille”. Alueellisten ympäristökeskusten ei sovi puolustusvoimia koskevassa

viranomaistoiminnassaan unohtaa maanpuolustustavoitteita seuraavaa tärkeää tarkennusta:

”Samalla on huomioitava muun yhdyskuntarakenteen, elinympäristön laadun ja ympäristöarvojen

asettamat vaatimukset.”192

5.3 Puolustusvoimien ja kuntien yhteistyö

Voimassa oleva lainsäädäntö ei velvoita puolustusvoimia ympäristöasioissaan yhteistyöhön kuntien

ympäristöviranomaisten kanssa. Tieto paikallisista ympäristönäkökohdista on kuitenkin kunnissa.

Tästä syystä puolustusvoimien ympäristövastaavien olisi mielestäni hyvä harjoittaa tiivistäkin

192 Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 20.11.2000, 26
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yhteistyötä kuntien ympäristöviranomaisten kanssa. Kunnissa on täsmällistä tietoa paikallisista

luonnonsuojelukohteista ja muutoin erityisistä ympäristöistä, jotka ovat herkkiä

ympäristövaikutuksille. Näiden tietojen on tärkeää välittyä paikallisille puolustusvoimien

toimijoille, jotta toiminnoissa ei rikottaisi luonnonsuojelulakia (1096/1996) (LSL).

Luonnonsuojelulakia rikkovista rangaistavista toimista on säädetty luonnonsuojelulain 58 §:ssä.

Ympäristölupa-asioihin liittyy se tärkeä näkökohta, että kunnallisessa

ympäristönsuojeluviranomaisessa tulevat käsiteltäviksi YSA 7 §:ssä luetellut kunnan alueen lupa-

asiat, joten kussakin kunnassa on myös kattava kokonaiskäsitys alueensa

ympäristövaikutuksellisista toiminnoista. Ympäristönsuojelulain 36.1 §:n mukaan alueellisen

ympäristökeskuksen tulee pyytää lupahakemuksiin lausunto niiden kuntien

ympäristösuojeluviranomaisilta, joiden alueilla saattaa ilmetä toiminnan ympäristövaikutuksia.

Tämä sääntö koskee luonnollisesti myös alueellisen ympäristökeskuksen käsittelemiä

puolustusvoimien lupa-asioita. Lisäksi 36 § velvoittaa lupaviranomaista pyytämään yleistä etua

koskevat lausunnot hakemuksessa tarkoitetun toiminnan sijaintikunnalta ja tarpeen vaatiessa

vaikutusalueen kunnilta. Hallituksen esityksen mukaan kunnan lausunnon tulee käsitellä kunnan

kokonaisetua ja voi sisältää ympäristönsuojelun lisäksi maankäyttöä ja elinkeinoja koskevia

näkemyksiä. Lausunnon antaminen kuuluu esityksen mukaan kunnassa kunnanhallitukselle, ellei

tehtävää ole määrätty muulle kunnan viranomaiselle.193

Kunnan ympäristöviranomainen valvoo kunnan alueella ympäristönsuojeluintressin toteutumista.

Kunnan ympäristöviranomaisen toimivalta perustuu lakiin kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta

(64/1986). Lain 3 §:ssä on säädetty kunnan tehtäväksi valvoa ja edistää alueellaan

ympäristönsuojelua siten, että kunnan asukkaille turvataan terveellinen, viihtyisä ja virikkeitä

antava sekä luonnontaloudellisesti kestävä elinympäristö. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi kunnan

tulee lainkohdan mukaan suojella, hoitaa ja kehittää luontoa ja muuta ympäristöä.

Kunnanhallitus johtaa ympäristönsuojelun yleissuunnittelua ja ympäristönsuojelun huomioimista

kunnan toiminnassa ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain 4 §:n perusteella. Kunnanhallitus

ei voi kuitenkaan toimia itse kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena, vaan 5 §:n mukaan

ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävät kuuluvat kunnan määräämälle muulle toimielimelle.

Ympäristönsuojeluviranomainen voi myös olla useamman kunnan yhteinen toimielin kuntalain 2

193 HE 84/1999 vp, 63
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§:n ja 10 luvun sääntelemällä tavalla. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävät on lueteltu

kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain 6 §:ssä. Lainkohdassa erikseen nimettyjä

tehtäviä ovat mm. ympäristön tilan seuranta ja siihen liittyvistä selvityksistä ja tutkimuksista

huolehtiminen, kunnan ympäristönsuojelua koskeva neuvonta ja ohjaus, lausuntojen, esitysten ja

aloitteiden tekeminen muille viranomaisille ympäristönsuojelullisista asioista sekä kunnan

yhteistyön edistäminen muiden viranomaisten ja yhteisöjen kanssa ympäristönsuojeluasioissa.

Mielestäni on syytä tarkastella kunnallisen itsehallinnon asemaa tilanteessa, jossa valtiovaltaa

edustava toimija aiheuttaa paikallisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia ja kuntatason

vaikuttaminen niihin on rajattu lausunnonanto-oikeuteen, eli varsin marginaaliseksi.

Kuntalaisnäkökulmasta osallistumisoikeudet ovat keskeinen osa kunnallista itsehallintoa,

perustuuhan kunnallinen itsehallinto kuntalain (365/1995 KuntaL) 1 §:n mukaan kunnan

asukkaiden itsehallintoon. Ympäristöperusoikeus PeL 20 § puolestaan perustaa jokaisen

osallistumisoikeutta elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon. Kunnilla onkin merkittävä rooli

tämän osallistumisen mahdollistajana. Heuru ym. toteavatkin kansalaisen roolista itsehallinnollisen

kunnan jäsenenä: ”Tarjoamalla kansalaiselle oman vaikuttamisen mahdollisuuksia ja myös saamalla

hänet niitä käyttämään voidaan samalla vahvistaa myös kansalaisten oikeuksia.”194.

Mäkinen yhdistää kunnan asukkaiden vaikutusmahdollisuudet ja kunnallisen itsehallinnon

toteamalla, että voimassa oleva oikeus tukee kunnallisen itsehallinnon ymmärtämistä kunnan

asukkaiden itsehallintona. Itsehallintomyönteisyys näkyy Mäkisen mukaan lainsäädännössämme

mm. lääninhallituksen toimivallan rajauksina ja maankäyttö- ja rakennuslain säännöksissä. Kuntien

tekemien kaavaratkaisujen tarkoituksenmukaisuuskysymykset ja kuntien kaavojen vahvistaminen

eivät enää pääsääntöisesti kuulu valtion viranomaisille.195

Mäkinen hahmottelee kuntien ja valtion viranomaisten toimivaltajakoa ja arvioi näiden

toimivaltasuhteiden jännitteitä. Valtion ja kuntien viranomaisten toimivallat painottuvat eri tavoin

maankäytön suunnittelussa, ympäristölupa-asioissa ja ympäristönsuojelumääräyksissä. Maankäytön

suunnittelussa, jossa yhdistyvät sekä poliittinen päätöksenteko, että oikeudellisten normien

soveltaminen, korostuu kunnallisen itsehallinnon merkitys. Poliittisen luonteensa vuoksi

maankäytön suunnittelu synnyttää herkästi ristiriitoja kuntien ja valtion viranomaisten välille. Näin

194 Heuru ym. 2001, 58
195 Mäkinen 2004, 14



70

tapahtuu erityisesti arvioitaessa poliittista kaavoitusratkaisua oikeusnormien valossa.

Ympäristölupa-asioissa ristiriitoja syntyy Mäkisen mukaan vähemmän, koska lupien myöntäminen

on riippumatonta viranomaistoimintaa. 196

Itse en näe ympäristölupa-asioita aivan yhtä ristiriidattomina kunnallisen itsehallinnon kannalta,

kuin Mäkinen mieltää. Valtion viranomaisen päättäessä toisen valtion viranomaisen, esimerkiksi

puolustusvoimien, hakemasta ympäristöluvasta on vaarana, että pelkkä kunnan antama lausunto

paikallisista olosuhteista ja intresseistä ei näy riittävästi lupapäätöksen sisällössä. Päätöksenteko ei

tapahdu lähellä kuntalaisia, vaikka lupa-hakemuksen kohteena oleva toiminta saattaa vaikuttaa

merkittävästi kuntalaisten elinympäristön terveellisyyteen ja viihtyisyyteen. Huomion arvoista on

myös se, että alueellisen ympäristökeskuksen myöntämät ympäristöluvat rajaavat kuntien

ympäristölupaviranomaisten toimia. Kunnan alueella ilmenevät luvan rajoissa tapahtuvat

ympäristövaikutukset saattavat olla yhteenlaskettuina niin merkittävät, että alueelle ei voida

myöntää lupaa uusille ympäristövaikutuksia aiheuttaville toimijoille. Esimerkiksi uudet tehtaat ja

muut tuotantolaitokset saattaisivat olla kunnan elinkeinoelämälle ja sitä kautta kuntataloudelle

hyvin tärkeitä.

Mäkinen muistuttaa, että vastapainona ympäristölupa-asioissa korostuvalle viranomaistoiminnalle,

kunnallinen itsehallinto näkyy vahvasti kuntien ympäristönsuojelumääräyksissä197.

Ympäristönsuojelumääräyksistä säädetään YSL 19 §:ssä. Kunnan ympäristönsuojelumääräyksiä voi

antaa kunnanvaltuusto. Määräykset voivat koskea koko kuntaa tai sen osaa ja ne ovat luonteeltaan

paikallisiin ympäristöolosuhteisiin tarpeellisia yleisiä suojelumääräyksiä.

Ympäristönsuojelumääräykset eivät voi koskea ympäristöluvanvaraista toimintaa,
ilmoitusvelvollista toimintaa tai puolustusvoimien toimintaa. Ympäristönsuojelumääräysten

sijaan puolustusvoimien toimintaa säätelevät puolustusvoimien sisäiset normistot, joilla pyritään

puolustusvoimien koko organisaation yhtenäiseen ympäristönsuojeluun. Tosin sanoen:

puolustusvoimien sisäiset ympäristömääräykset syrjäyttävät kunnallista itsehallintoa

ympäristöasioissa keskeisimmin toteuttavat ympäristönsuojelumääräykset.

Mäkisen mukaan lainsäätäjä on painottanut kunnallista itsehallintoa maankäyttö- ja

rakennuslainsäädännön valmistelussa voimakkaammin, kuin muussa ympäristölainsäädännössä.

196 Mäkinen 2004, 16-17
197 Mäkinen 2004, 17
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Mäkinen arvioi tämän johtuvan siitä, että maankäytön suunnittelulla kunta voi luoda edellytyksiä

yleisen toimialansa kehittämiselle.198 Kunnallisen maankäytönsuunnittelun on tarkoitus rakentua

paikallisista lähtökohdista vuorovaikutteisuuden pohjalta. Lähtökohtana vuorovaikutteiselle

suunnittelulle on kaikkien suunnittelualueen osallisten mahdollisuus vaikuttaa kaavan valmisteluun

alusta lähtien. Vuorovaikutuksen tavoitteena on laadukas ja monipuolista asiantuntemusta sisältävä

suunnitteluprosessi ja sen tuloksena hyvä elinympäristö.199

Mielestäni puolustusvoimien osallistuminen kaavoitusprosesseihin on ensiarvoisen tärkeää, sillä

puolustusvoimilla on omat intressinsä lähialueidensa suunnitteluun. Usein puolustusvoimien

toiminnasta aiheutuu jopa suoranaisia rajoituksia lähialueiden maankäytölle. Kaavapäätökset ja

rakennusvalvonta ovat kiinteässä syy-seuraussuhteessa, kun on kyse yleensä osallisten oikeudesta

rakentaa. Kaavapäätökset eivät kuitenkaan vaikuta samalla tavalla rakennusvalvonnan kautta

puolustusvoimien oikeuteen rakentaa omalle alueelleen, sillä MRL 146 §:n mukaan

puolustusvoimien rakentaminen ei kuulu kunnallisen rakennusvalvonnan piiriin, kun se tapahtuu

valtion hallinnassa olevalle alueelle välittömästi puolustustarkoitusta varten. Puolustusvoimien

turvallisuusnäkökohdat lähialueilla ja kuntien intressit suunnitella lähialueiden maankäyttöä eivät

saisi törmätä suunnitelmien toteutusvaiheessa, vaan oikea aika intressien yhteensovittamiselle olisi

kaavasuunnitteluvaihe.

5.4 Viranomaisyhteistyön kehittäminen

Puolustusvoimia koskevien ympäristölupa-asioiden käsittelyssä ja sotilasalueita ympäröivien

alueiden maankäytön suunnittelussa on aina pohjimmiltaan kyse erilaisten intressien punninnasta.

Eri viranomaiset ajavat erilaisia julkisia intressejä, jotka saattavat olla ristiriidassa keskenään.

Paikallis- ja aluehallinnon viranomaisten vastuulla on myös perustuslain 20 §:stä nouseva velvoite

yksityisten intressien huomioimiseen päätöksenteossa. Yksityiset intressit voivat vaikuttaa

päätöksentekoon ennakollisesti vain viranomaisen järjestämien osallistumismenettelyjen kautta.

Kuntalaisten näkemykset ympäristöasioihin ja maankäytönsuunnitteluun kanavoituvat

luontevimmin kunnallisen viranomaistoiminnan kautta, sillä perustuslain 121 §:n mukaan kunnan

hallinto on kunnan asukkaiden itsehallintoa. Kyllösen mukaan ympäristöä koskevien intressi- ja

arvokiistojen ratkaiseminen demokraattisessa päätöksenteossa voi olla hyvin haasteellista.

198 Mäkinen 2004, 15
199 Jääskeläinen, Syrjänen 2003, 314
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Yksilöiden intressien taustalla vaikuttavia ympäristöarvoja on monenlaisia ja ne saattavat puoltaa

päätöksenteossa toisilleen vastakkaisia ratkaisuja.200

Mäkinen huomioi, että yleisistä eduista ympäristöetu saattaa olla viranomaisharkinnassa

ristiriidassa muiden yleisten etujen kanssa. Tavallisesti ympäristöedun kanssa vastakkain on

taloudellinen käyttöintressi, mutta se voi myös olla esimerkiksi tässä tutkimuksessa käsitelty

maanpuolustuksellinen intressi. Kunnallisessa päätöksenteossa työllisyys- ja elinkeinopoliittiset

intressit ovat vahvoja, koska niiden edistäminen on keskeistä kuntien toimintakyvyn kannalta.201

Puolustusvoimien ja kuntien yhteistyössä voi kunnille tulla kiusaus edistää puolustusvoimien

intresseissä olevia hankkeita tavalla, joka syrjäyttää kuntalaisten mahdollisuudet osallistua

esimerkiksi sotilasalueita ympäröivien alueiden suunnitteluun. Kunnan alueelle sijoittuvalla

puolustusvoimien toiminnalla on kunnalle työllisyyshyötyjä lisääntyvän paikkakunnalle muuton

myötä. Sotilastehtäville on ominaista työn nopea kierto ja työntekijöiden suuri vaihtuvuus.

Puolustusvoimien ja kuntien tiivis yhteistyö ei siis sellaisenaan takaa kuntalaisten

osallistumismahdollisuuksien toteutumista ympäristö- ja maankäyttöasioissa.

Alueellisessa ympäristökeskuksessa voi intressien punninnassa joutua vastakkain valtakunnallinen

maanpuolustusintressi, jota alueellisen ympäristökeskuksen on edistettävä valtakunnallisena

alueidenkäyttötavoitteena, ja yleinen ympäristöintressi. Hollo on tarkastellut yleisen kansallisen

intressin ja ympäristöintressin vastakkainasettelua luontodirektiivin toteuttamiseen liittyvissä

viranomaispäätöksissä. Yhteisöoikeus muodostaa viitekehyksen siitä peräisin olevan kansallisen

lainsäädännön antamiselle ja myös tulkinnalle viranomaistoiminnassa. Viranomainen ei voi

myöntää yksityiselle luvanhakijalle tai viranomaisena toimivalle luvanhakijalle sellaista lupaa, joka

vaarantaa Natura –arvon. Viranomaisen lupaharkintavaltaa rajaavat ympäristölliset reunaehdot.

Natura –arvon vaarantava hanke voi toteutua vain, jos samantyyppisiä suojelukohteita on runsaasti

ja komissio suostuu poistamaan kohteen suojeluluettelosta tai jos voidaan katsoa, että hanke ei

toteutuessaan heikennä kohteen suojeluarvoa. Hollo korostaa, että kysymys ei ole poliittisesta tai

tarkoituksenmukaisuusharkinnasta, vaan tuomioistuin viimekädessä ratkaisee viranomaisen

harkintavallan rajat yksittäisessä lupa- tai kaavamenettelyssä.202

Puolustusvoimien ympäristölupa-asioissa ja maankäytönsuunnittelussa alueilla, jossa

puolustusvoimien harjoittamasta toiminnasta aiheutuu rajoitteita sotilasalueita ympäröivien alueiden

200 Kyllönen 2006, 602
201 Mäkinen 2004, 76-77
202 Hollo 2002, 6-7
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maankäytölle, on useita huomioon otettavia intressejä. Valtakunnallisten intressien, yleisen

ympäristöintressin, kunnallisten yleisten intressien ja yksityisten intressien yhteensovittaminen

tulisi mielestäni tapahtua asian laajuuden ja merkityksellisyyden edellyttämässä

viranomaisyhteistyössä. Viranomaisten keskinäisestä yhteistyöstä on säädetty hallintolain 10.1 §.

Säännös asettaa viranomaisille yleisen velvollisuuden edistää viranomaisten välistä yhteistyötä sekä

erityisen velvollisuuden avustaa pyynnöstä toista viranomaista hallintotehtävän hoitamisessa siinä

määrin kuin asian laajuus edellyttää ja asia kuuluu viranomaisen toimivaltaan.

Mäenpään mukaan viranomaisten välinen yhteistyö on osa viranomaistoiminnassa noudatettavaa

hyvää hallintoa.  Hallintolain 10.1 §:n tarkoitus on Mäenpään mukaan viranomaisten

yhteistoiminnan vahvistaminen muuten hajanaisella julkisella sektorilla. Mäenpää toteaa, että

”Tehokas ja asianmukainen viranomaisyhteistyö on omiaan kohentamaan sekä hallintotoiminnan

laatua, että sen tehokkuutta.” Laadun ja tehokkuuden lisäksi viranomaisyhteistyö luo

mahdollisuuden myös hallintopalvelun parantamiselle, jolla on merkitystä hallinnon asiakkaiden

kannalta.203

Viranomaisyhteistyötä voidaan tarkastella myös hallintohierarkian näkökulmasta. Mäkinen toteaa,

että viranomaiset valvovat eri tavoin niiden vastuulla olevia yleisiä intressejä. Mäkisen mukaan

Suomessa on havaittavissa sellainen olettama valtion ja kuntien viranomaisten suhteesta, että

valtion on valvottava yleisten intressien toteutumista kuntien viranomaistoiminnassa. Yleisten

intressien valvominen kuuluu kuitenkin myös itsehallinnollisen kunnan vastuulle.204

Mäenpää esittää vastauksen Mäkisen205 havaitsemaan hallintohierarkkiseen ongelmaan

viranomaisyhteistyössä. Mäenpään mukaan viranomaisten välisen yhteistoiminnan edellytys on

hierarkkisen hallinto-organisaation muuttuminen verkostomaisempaan hallintoon, jossa

hyödynnetään tietotekniikan mahdollisuuksia joustavuuteen viranomaisten välisessä viestinnässä.

Modernia hallintoa on myös viranomaistehtävien kuuluminen yhtä useamman viranomaisen

toimivaltaan. Palveluperiaatteen kannalta on tärkeää, että hallinnon asiakas voi hoitaa useampaa

viranomaista koskevan asiansa yhdessä viranomaisessa. Kokonaisuuden hallinta asian käsittelyssä

tulee hoitaa silloin asiaan liittyvien viranomaisten yhteistoiminnassa.206

203 Mäenpää 2003 a, 184
204 Mäkinen 2004, 75-81
205 Mäkinen 2004, 75
206 Mäenpää 2003 a, 184
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Puolustusvoimien palveluksessa saamani kokemuksen207 mukaan kunnallisessa

ympäristöviranomaisessa tunnetaan paremmin puolustusvoimien paikallinen toiminta sekä

paikalliset ympäristöolosuhteet, kuin alueellisessa ympäristökeskuksessa. Puolustusvoimissa ja

muussa puolustushallinnossa puolestaan on pitkä kokemus sotilasalueiden ympäristön tilan

seurannasta. Tästä syystä ympäristö- ja maankäyttöasioiden menettelyissä tulisi mielestäni korostaa

kaikkien viranomaisosapuolien: puolustusvoimien paikallisyksikön ja puolustushallinnon

ympäristöasiantuntijoiden, vaikutusalueen kuntien ja alueellisten ympäristökeskusten yhteistyötä.

Lainsäädännön nimenomaisesti edellyttämä yhteistyö rajoittautuu kuitenkin alueellisen

ympäristökeskuksen velvollisuuteen pyytää puolustusvoimien toimintaa koskevassa ympäristölupa

asiassa lausunnot vaikutusalueen kunnilta. Muu yhteistyö on pitkälle viranomaisten omassa

harkinnassa. Mielestäni olisi tärkeää tutkia sitä, millaista puolustusvoimien, alueellisten

ympäristökeskusten ja kuntien kaavoitus- ja ympäristöviranomaisten yhteistyö käytännössä on

sellaisilla paikkakunnilla, joiden alueella on puolustusvoimien toimintaa.

207 Paaso: Ympäristöselvitys, ÄhtAseV 2004
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6 Johtopäätökset

Tutkimuksessani olen tarkastellut ympäristö- ja maankäyttölainsäädännön tavoitteiden toteutumista

menettelytapasäännösten kautta erityistilanteessa, jossa puolustusvoimat on keskeisenä

asianosaisena. Menettelytapasäännösten perustuslakiin pohjautuva itsenäinen merkitys on

korostunut tässä tutkimuksessa siksi, koska puolustushallinnossa toimii myös omia

ympäristöviranhaltijoita, joiden tehtävänä on vastata ympäristönsuojelun toteutumisesta. Jos

menettelytapasäännöksillä ei olisi myös itsenäistä merkitystä, voitaisiin väittää, että

puolustushallinto voi toteuttaa toiminnassaan lainsäätäjän ympäristönsuojelutavoitteita, vaikka

ympäristönsuojelulainsäädännön mukaisia menettelytapasäännöksiä ei noudatettaisikaan yksityisten

toiminnanharjoittajien tavoin.

Ympäristölainsäädäntö takaa menettelyjen kautta kansalaisille vaikutusmahdollisuuksia myös siksi,

että ympäristön viihtyisyyteen ja terveellisyyteen liittyvät näkökohdat kanavoituvat

päätöksentekoon asiantuntijaselvitysten lisäksi myös menettelyjen mahdollistaman osallistumisen

myötä. Tässä toteutuu kaksitasoisena menettelytapasäännösten välineellinen vaikutus, jossa

menettely mahdollistaa kansalaisten osallistumisen ja osallistuminen puolestaan edistää ympäristön

terveellisyyttä ja viihtyisyyttä päätöksenteon kohteena olevalla alueella.

Kunnalliseen maankäytön suunnitteluun liittyvissä asioissa menettelytapasäännöksillä on

puolustusvoimien asianosaisasioissa itsenäisen merkityksen lisäksi myös erityisen vahva

välineellinen merkitys.  Vuorovaikutus maankäytönsuunnittelussa on koko maankäyttö- ja

rakennuslainsäädännön keskeinen tavoite. Laajat osallistumismenettelyt mahdollistavat tämän

tavoitteen toteutumisen.

Menettelytapakriminalisointisäännökset varmistavat ympäristö- ja maankäyttölainsäädännön

menettelytapasäännösten noudattamista. Menettelyjen laiminlyönnin (esimerkiksi luvan hakematta

jättämisen) rangaistavuutta lieventää, mutta ei poista se, jos toiminnasta ei käytännössä aiheudu

ympäristölle vaaraa tai vahinkoa. Menettelytapasäännösten laiminlyönnin moitittavuutta lisää se,

jos laiminlyönnin tekijä on asianosaisasemassa oleva julkisen hallinnon edustaja. Julkisella vallalla

on perustuslain 20.2 §:n mukainen vastuu kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien edistämisestä

elinympäristöään koskevassa päätöksenteossa. Julkisen vallan tulee kantaa vastuunsa lainsäätäjän

roolin lisäksi myös käytännön toiminnassaan, muuten lainsäädännöllä rakennettujen

menettelyjärjestelmien yhteiskunnallinen uskottavuus kärsii pahasti.
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Ympäristönsuojelulainsäädäntö toteuttaa ympäristöperusoikeussäännöksen sisältöä, eli perustuslain

20 §:n vastuuta ympäristöstä. Suoja kohdistuu ensinnäkin itsessään arvokkaaseen luontoon ja

toisekseen ympäristöön, johon kaikilla ihmisillä on yhteinen oikeus. Oikeus ympäristöön ja

velvollisuudet ympäristöä kohtaan liittyvät saumattomasti yhteen. Julkisella vallalla on erityinen

vastuu ympäristöperusoikeuden toteuttamisesta ja vastuu kuuluu kaikille julkisen hallinnon tasoille.

Suomen julkisen vallan toimintaa ympäristöasioissa ohjaavat Euroopan unionin ympäristöä

koskevat säädökset. Sellaisissa ympäristöasioissa, joita koskevat yhteisön ympäristösäännökset, ei

valtio voi enää tehdä päätöksiä tarkoituksenmukaisuusharkinnalla esimerkiksi

maanpuolustusperustein.

Ympäristölainsäädännön määräykset sisältävät puolustusvoimia koskevia lievennyksiä.

Ympäristönsuojeluasetuksen 4 b §:n mukaan sotilasilmailuun käytettävää lentopaikkaa koskevan

ympäristöluvan edellytykset voivat olla melun osalta ympäristönsuojelulain 42 §:n säännöksiä

joustavammat. Lievennys on perusteltu sotilasilmailun erityisluonteella ja valtakunnan

turvallisuusnäkökohdilla. Puolustusvoimien erityiskohteluun ympäristölainsäädännössä kuuluu

myös vapautus ilmoitusvelvollisuudesta. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä kunnan

ympäristöviranomaiselle kunnan alueella tapahtuvasta puolustusvoimien toiminnasta aiheutuvasta

häiriöstä.

Puolustusvoimia ei ole vapautettu velvollisuudesta hakea ympäristölupaa toiminnalle, joka täyttää

ympäristönsuojelulain aineellisen tai muodollisen lupakriteerin. Velvollisuus on selkeä uusien

laitosten ja alueiden osalta sekä silloin kun olemassa olevan laitoksen toiminnan volyymi kasvaa

olennaisesti. Vanhojen toimintojen osalta ympäristöluvalle on tarve, jos toiminnan

ympäristövaikutukset ovat olennaisesti suuremmat, kuin ympäristölainsäädännön pohjalta annetut

rajoitukset tai määräykset sallivat. Toiminnan ympäristövaikutuksia arvioitaessa on kiinnitettävä

huomiota lähialueiden asukkaiden ja maanomistajien sietämisvelvollisuuden kohtuullisuuteen.

Luvan hakemiseen vanhalle toiminnolle kannustaa se, että voimassa oleva lupa määrittelee selkeästi

naapureiden sietämisvelvollisuuden. Tällöin puolustusvoimien harjoittaman toiminnan

ympäristövaikutuksista ei voi valittaa, jos haitat pysyvät lupaehtojen rajoissa.

Puolustusvoimat on käyttänyt maanhankintasopimuksia keinona vähentää naapureiden

elinympäristöön kohdistuvia ympäristöhaittoja. Sopimusvapauden periaate ei toteudu

puhtaimmillaan puolustusvoimien maanhankinnassa, sillä puolustusvoimilla on aina viime kädessä

oikeus haluamiensa alueiden pakkolunastukseen. Pakkolunastus on kuitenkin harvoin käytetty
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keino, koska maanhankinnassa on ensin yritettävä solmia vapaaehtoisuuteen perustuvia kauppa- ja

vaihtosopimuksia ja lisäksi pakkolunastuksessa maasta maksettavaksi lankeava korvaus on kallis.

Sotilasalueilla maankäyttöön liittyviä toimia tekevät puolustusvoimien lisäksi Metsähallitus,

Senaatti –kiinteistöt ja Puolustushallinnon rakennuslaitos. Osapuolten maankäyttöintressi on

kuitenkin yhteinen, sillä mainittujen organisaatioiden tavoitteena on vastata toiminnallaan

maanpuolustuksellisiin tarpeisiin. Kiinteistötoiminnassaan Metsähallitus, Senaatti –kiinteistöt ja

Puolustushallinnon rakennuslaitos tukevat puolustusvoimien ympäristöllisten tavoitteiden

toteuttamista. On tärkeää, että kaikkien maankäyttöön vaikuttavien osapuolten toiminnassa

toteutuvat niille laaditut ympäristötavoitteet, sillä yhden osapuolen toiminnassa tapahtuva

ympäristöasioiden laiminlyönti heikentäisi koko yhteenliittymän ympäristöasioiden hallintaa.

Puolustusvoimien tehtävänä on hoitaa suhteita sotilasalueita ympäröivään yhteiskuntaan ja sitä

kautta edistää maanpuolustuksen maankäyttöintressejä kunnassa.

Kunnan maankäytön suunnittelussa kuntalaisten osallisuudella on tärkeä merkitys. Kuntalaisten

vaikuttaminen kunnalliseen päätöksentekoon tapahtuu ensisijaisesti edustuksellisen demokratian

kautta. Kunnallisvaaleissa kuntalaiset valitsevat kunnan ylintä päätösvaltaa käyttävän valtuuston.

Valtuuston kuntalain 27 §:n pohjautuva tehtävä puolestaan on edistää muita osallistumis- ja

vaikuttamiskeinoja. Käytännössä suoran demokratian keinojen käytössä on kuntakohtaisia eroja,

sillä valtuusto määrittelee kunnan toimintakulttuuria. Maankäytön suunnittelun

osallistumismahdollisuuksien vähimmäisvaatimukset on määritelty maankäyttö- ja rakennuslaissa,

mutta osallistumismenettelyjä voidaan kunnan käytännöissä kehittää lain vaatimuksia laajemmiksi.

Kansalaisten osallisuuden tukeminen viranomaistoiminnassa saa jatkuvasti lisää kansainvälistä

painoarvoa. Osallistumisoikeudet on kirjattu vuonna 1976 solmittuun YK:n sopimukseen

kansalaisoikeuksista ja poliittisista oikeuksista. Kyseisen sopimuksen elementit näkyvät Euroopan

unionin tasolla Euroopan perusoikeuskirjan sisällössä. Euroopan neuvoston jäsenvaltiot ovat

hyväksyneet osallistumista koskevat tavoitteet Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjassa.

Paikallisen itsehallinnon peruskirja puolustaa lähidemokratiaa nimeämällä paikallisviranomaiset

demokraattisen järjestelmän perustaksi. Vielä aiempaa merkittävämmän painoarvon

osallistumisoikeudet saavat, jos ne sisällytetään Euroopan unionin perustuslakiin. Euroopan unionin

jäsenvaltioissa osallistumisoikeuksien toteuttamiseen velvoittavat tällä hetkellä Århusin

sopimukseen perustuva nk. osallistumisdirektiivi (ohjeistaa ympäristöä koskevia ohjelmia ja

suunnitelmia) ja nk. SEA –direktiivi (ohjeistaa suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten

arviointia). Mainitut direktiivit lisäävät kansallisten osallistumissäännösten painoarvoa.
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Vuorovaikutus viranomaisten ja kansalaisten välillä on kaavoitustyötä koskevan lainsäädännön

keskeinen lähtökohta. Vuorovaikutuksella tulee luoda kaavan osallisille todelliset

vaikutusmahdollisuudet kaavan sisältöön. Vuorovaikutuksen muodot ja laajuus tulee suhteuttaa

kaavoitustehtävän ja kaavamuodon merkityksellisyyteen. Kunnan kaavasuunnittelussa

vuorovaikutteinen menettely mahdollistaa erilaisten paikallisten intressien kohtaamisen ja

keskustelun paikallisista tarpeista. Edustuksellinen demokratia kantaa vastuunsa lopullisista

kaavapäätöksistä, joissa annetaan painoarvot osallisuusprosessin tuloksille.

Avoin tiedottaminen kaavoituksesta on edellytys vuorovaikutteiselle maankäytön suunnittelulle. Jos

viranomaisen toimintaa koskevia tietoja päätetään salata, sille tulee olla laissa säädetyt perusteet.

Yksi lakiin perustuva salausperuste on asiakirjan maanpuolustussalaisuuden piiriin kuuluva sisältö.

Salaiset asiakirjat vaikeuttavat puolustusvoimien osallistumista avoimeen maankäytön

suunnitteluun. Sotilastoimintaa koskevat asiakirjat ovat lähtökohtaisesti salassa pidettäviä, mutta

harkintansa perusteella puolustushallinnon viranomaiset voivat myös julkaista niitä, jos sillä ei

vaaranneta yleistä turvallisuutta.

Maankäyttö- ja rakennuslaki ei ota suoraan kantaa puolustusvoimien maankäytöllisten intressien ja

kunnallisen maankäytön suunnittelun yhteensovittamiseen. Perinteisesti maanpuolustukselliset

intressit on sovitettu maankäytön suunnitteluun maakuntakaavaprosessissa. Kaikkien paikallisten

näkökohtien kanavoituminen maakunnallisen päätöksenteon tueksi on suunnittelun laajuudesta ja

osallisten runsaslukuisuudesta johtuen hyvin epävarmaa. Maakuntakaavan toteuttamiskelpoisuus

kunnan kaavoissa voi osoittautua kyseenalaiseksi, kun paikalliset ympäristöolosuhteet ja

maanomistajien näkemykset nousevat esiin kunnan kaavoitusprosessissa. Mielestäni

puolustusvoimat voisivat osallistua yhtenä osallisena sotilasalueita ympäröivien alueiden

maankäytön kunnalliseen suunnitteluun maanpuolustussalaisuudesta tinkimättä. Kaikki

puolustusvoimien paikallista toimintaa koskeva tieto ei ole salaista, vaan sotaharjoituksista sekä

varuskuntien ja varikoiden toiminnasta on saatavilla myös paljon julkista tietoa. Puolustusvoimat

voisi osallistua paikallista toimintaa koskevien julkisten tietojen kera vuorovaikutteisiin

menettelyihin. Tällöin osallistumisoikeuksia puolustavan vuorovaikutteisen suunnittelutavan ja

karttojen ”valkoisten täplien” ristiriita olisi kunnallisessa maankäytön suunnittelussa pienin

mahdollinen.

Kunnallisia käytäntöjä tulisi mielestäni yhdenmukaistaa maankäyttö- ja rakennuslaissa

puolustusvoimien osallisuutta koskevalla säännöksellä, joka voisi sisältyä MRL 63 §:n. Säännöksen

sanamuoto voisi olla esimerkiksi: Jos kaava-alue sisältää sotilasaluetta tai läheisellä
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sotilasalueella on vaikutuksia kaava-alueen suunnitteluun, puolustusvoimien tulee osallistua

vuorovaikutteiseen kaavoitusmenettelyyn siltä osin kuin maanpuolustussalaisuuden säilyminen sen

mahdollistaa.

Puolustusvoimien oma ympäristöpolitiikka tukee lainsäädännöistä johtuvia velvoitteita

yhteistyöhön ympäristöasioista vastaavien siviiliviranomaistahojen kanssa.  Puolustushallinnon

sisällä toimii ympäristöasioista vastaavia toimihenkilöitä eri hallinnontasoilla ja hallinnon eri

sektoreilla. Näiden ympäristötoimihenkilöiden tehtävänä on puolustushallinnon

ympäristötavoitteiden toteuttaminen ja heillä on puolustusvoimien toimintaan liittyvä

substanssiasiantuntemus.

Lainsäädännön pohjalta selkein yhteistyövelvoite puolustusvoimilla on alueellisen

ympäristökeskuksen kanssa. Alueellinen ympäristökeskus ratkaisee sotilaskäyttöön tarkoitetun

toiminnan ympäristöluvan, koska se on hallituksen esityksen mukaan muusta syystä perusteltua.

Muu syy tarkoittanee sitä, että eri hallinnontasojen viranomaisten väliseen toimivaltajakoon ei ole

haluttu tehdä muutoksia. Aiemmin puolustusvoimien toiminnan ympäristömääräykset ovat

kuuluneet puolustushallinnon sisäisesti ratkaistaviin asioihin, eli valtion viranomaisen toimivaltaan.

Alueelliset ympäristökeskukset ovat valtion alueellisia viranomaisia ja niiden tehtäviin kuuluu

valvoa valtion etuja, joihin kuuluvat myös valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet.

Puolustusvoimia koskevissa lupa-asioissa sekä asianosaisella että lupaviranomaisella on näin ollen

sama intressi edistää toiminnassaan maanpuolustustavoitteita. Alueellinen ympäristökeskus on

yleistä ympäristöintressiä ajavan ympäristöviranomaisen roolissaan vaarassa joutua intressien

punninnassa ongelmalliseen asemaan.

Alueellisen ympäristökeskuksen velvollisuus yhteistoimintaan kuntien ympäristöviranomaisten

kanssa ei ole yhtä selkeä, kuin sen velvollisuus yhteistyöhön ministeriöiden ja alueellisten

viranomaisten kanssa. Viimeksi mainittu yhteistyövelvoite on säädetty ympäristöhallinnosta

annetun lain 4 §:ssä ja 5 §:ssä. Suhteesta kuntiin säädetään alueellisen ympäristökeskuksen yleiseen

toimialaan kuuluvassa tehtävässä tukea ja edistää kuntien ympäristöhallinnon tehtävien hoitoa (4 §).

Yhteistyövelvollisuus löytyy vasta etsimällä säännöksen perusteluja hallituksen esityksestä.

Käytännössä tasavertaista yhteistyötä voi haitata se, että alueellisten ympäristökeskusten erityiseksi

kuntiin kohdistuvaksi tehtäväksi on maankäyttö- ja rakennuslain 18.2 §:ssä säädetty valvoa, että

kaavoituksessa, rakentamisessa ja muussa alueiden käytössä otetaan huomioon mm.

valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet.
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Vaikka lainsäädäntö ei suoraan velvoita puolustusvoimia yhteistyöhön kuntien kanssa

ympäristöasioissa, olen sitä mieltä, että yhteistyö on ympäristölainsäädännön tavoitteiden

toteuttamiseksi välttämätöntä. Ensinnäkin kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella on täsmällistä

tietoa paikallisista luonnonsuojelukohteista, joiden suojeluarvoja puolustusvoimien toiminnalla ei

saa vaarantaa. Toisekseen kunnassa on kattava käsitys alueensa ympäristövaikutuksellisista

toiminnoista.

Alueellisen ympäristökeskuksen tulee ympäristönsuojelulain 36.1 §:n mukaan pyytää

lupahakemuksiin lausunnot niiden kuntien ympäristönsuojeluviranomaisilta, joiden alueilla saattaa

ilmetä toiminnan ympäristövaikutuksia. Kunnan osallistuminen puolustusvoimien paikallista

toimintaa koskevaan ympäristölupaprosessiin rajautuu siis lausunnonanto-oikeuteen. Nähdäkseni

asialla on kunnallista itsehallintoa rajoittava merkitys. Kunnan alueella ilmenevät

ympäristövaikutukset saattavat kasvaa niin suuriksi, että se estää kunnan ympäristöviranomaista

myöntämästä ympäristölupaa esimerkiksi kunnan alueelle pyrkiville yksityisille tuotantolaitoksille.

Kunnan elinkeinoelämän ja sitä kautta talouden kannalta uudet yritykset ovat monessa kunnassa

erittäin toivottuja. Puolustusvoimia koskeva sääntely rajoittaa kunnallista itsehallintoa myös

ympäristönsuojelumääräyksiä koskevassa ympäristönsuojelulain 19 §:ssä.

Ympäristönsuojelumääräykset toteuttavat keskeisimmin kunnallista itsehallintoa ympäristöasioissa

ja puolustusvoimien toiminta kuuluu määräysten soveltamisalan ulkopuolelle.

Maankäytön suunnittelua koskevat säännökset vahvistavat kunnallista itsehallintoa

merkittävämmin, kuin ympäristösäännökset. Maankäytön suunnittelulla kunta luo edellytyksiä

yleisen toimialansa kehittämiselle. Tärkeää on myös se, että maankäytön suunnittelun

osallisuusmenettelyjen kautta voidaan toteuttaa kunnan asukkaiden itsehallintoa. Puolustusvoimien

naapurialueitaan koskevat intressit ja kunnan maankäyttöintressit tulisi yhteen sovittaa

kaavasuunnittelun mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta vältyttäisiin intressien

yhteentörmäyksiltä kaavojen toteuttamisvaiheessa.

Puolustusvoimien ympäristövaikutuksellista toimintaa koskevassa viranomaisharkinnassa keskeistä

on painoarvojen asettaminen eri intresseille. Viranomaispäätökset ovat usein

kompromissiratkaisuja, joissa on sovitettu yhteen eri intressit. Yleiset intressit voivat olla

ristiriidassa yksityisten intressien kanssa ja myös keskenään. Yleinen ympäristöintressi on usein

vastakkainen yleiselle taloudelliselle käyttöintressille ja maanpuolustusintressille.
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Euroopan unionin direktiivien sääntelemissä ympäristöasioissa viranomaisten harkintavalta on

käytännössä olematonta ja päätökset on tehtävä ainoastaan ympäristöperustein. Suurin osa

puolustusvoimien toiminnan ympäristövaikutuksia käsittelevistä hallintoasioista on kuitenkin vain

kansallisen sääntelyn alaista, ja viranomaisella on harkintavaltaa päätöksensä sisältöön.

Tutkimukseni kokoava johtopäätös on se, että valtakunnalliset intressit, yleinen ympäristöintressi,

kunnalliset yleiset intressit ja yksityiset intressit tulisi aina sovittaa yhteen asian laajuuden ja

merkityksellisyyden edellyttämässä viranomaisyhteistyössä.


