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Koulutuksen sisältö
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-Käsitteitä juridisesti ja niiden käytännön merkitystä

-pilaantuminen

-päästö

-ympäristö

-Kuka määrittää pilaantumisen ja mitä työkaluja siihen voi olla

-Pilaantumisen tunnistamisen ja määrittämisen kytkökset rikosprosessin 

onnistumiseen



Käsitteistön avaus
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PILAANTUMINEN

1. Päästö

2. Muutos ympäristön 

tilassa

3. Muutoksen 

aiheuttama haitallinen 

seuraus



Pilaantuminen laissa (esimerkki):
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 YSL 5 § määrittää tämän näin:

2) ympäristön pilaantumisella sellaista päästöä, jonka 

seurauksena aiheutuu joko yksin tai yhdessä muiden 

päästöjen kanssa:

a) terveyshaittaa;

b) haittaa luonnolle ja sen toiminnoille;

c) luonnonvarojen käyttämisen estymistä tai melkoista 

vaikeutumista;

d) ympäristön yleisen viihtyisyyden tai erityisten 

kulttuuriarvojen vähentymistä;

e) ympäristön yleiseen virkistyskäyttöön soveltuvuuden 

vähentymistä;

f) vahinkoa tai haittaa omaisuudelle taikka sen käytölle; tai

g) muu näihin rinnastettava yleisen tai yksityisen edun loukkaus



Vertailun vuoksi RL tästä asiasta
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1 § (8.9.2017/630)

Ympäristön turmeleminen

Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta

saattaa, päästää tai jättää ympäristöön esineen, ainetta, 

säteilyä tai muuta sellaista lain tai sen nojalla annetun 

säännöksen taikka yleisen tai yksittäistapausta koskevan 

määräyksen vastaisesti taikka ilman laissa edellytettyä lupaa 

tai lupaehtojen vastaisesti, siten, että teko on omiaan 

aiheuttamaan ympäristön pilaantumista, muuta vastaavaa 

ympäristön haitallista muuttumista tai roskaantumista taikka 

vaaraa terveydelle, on tuomittava ympäristön turmelemisesta

sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001#a8.9.2017-630


Ympäristön käsite rikosoikeuden kannalta
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 Ympäristön käsite ymmärretään fyysisenä ympäristönä

– Elävä ja eloton

 HUOM, laki ei määritä ympäristön käsitettä, vaan 

soveltamiskysymykset ratkaistaan muilla perustein

–  tyypillistä on rajaus ympäristövaikutusten kautta

 Rikosoikeuden kannalta: jos jossakin fyysisessä tilassa, 

eliössä tms. ilmenee muutos, se todennäköisesti on kyseisen 

päästön ympäristöä



Pilaantumisen 

osakokonaisuuksien 

avaamista
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1. Päästö
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 Lähtökohtaisesti aina ihmisen tuotos

 Ainetta, energiaa, melua, tärinää, säteilyä, valoa, lämpöä 

tai hajua > eli jokin fysikaalinen tai kemiallinen 

vaikutustapa  muutos fyysisessä ympäristössä

 Voidaan päästää, johtaa tai jättää suoraan tai epäsuorasti 

ympäristöön

– Miellettävä laajasti

 Itse päästön käsite ei ota vielä kantaa tahallisuuteen vaan 

kuvaa vain tietyn tuotoksen luonnetta
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2. Muutos ympäristön tilassa
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 Joko aistein havaittavissa (melu, haju) tai aistien 

ulkopuolella (säteily, jotkin kemikaalit)



2. Muutos ympäristön tilassa
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 Muutos voi olla myös substanssilakien mukainen 

haitallinen muutos

Pitää katsoa perinteistä pilaantumista syvemmälle

ESIM. Vesilaki pilaantumista ja sen rajoja määrittävänä 

substanssilakina
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 Vesitaloushankkeella on oltava lupaviranomaisen lupa, jos 

se voi muuttaa vesistön asemaa, syvyyttä, vedenkorkeutta 

tai virtaamaa, rantaa tai vesiympäristöä taikka pohjaveden 

laatua tai määrää, ja tämä muutos:
 1) aiheuttaa tulvan vaaraa tai yleistä vedenvähyyttä;

 2) aiheuttaa luonnon ja sen toiminnan vahingollista muuttumista taikka vesistön 

tai pohjavesiesiintymän tilan huononemista;

 3) melkoisesti vähentää luonnon kauneutta, ympäristön viihtyisyyttä tai 

kulttuuriarvoja taikka vesistön soveltuvuutta virkistyskäyttöön;

 4) aiheuttaa vaaraa terveydelle;

 5) olennaisesti vähentää tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan 

pohjavesiesiintymän antoisuutta tai muutoin huonontaa sen käyttökelpoisuutta 

taikka muulla tavalla aiheuttaa vahinkoa tai haittaa vedenotolle tai veden käytölle 

talousvetenä;

 6) aiheuttaa vahinkoa tai haittaa kalastukselle tai kalakannoille;

 7) aiheuttaa vahinkoa tai haittaa vesiliikenteelle tai puutavaran uitolle;

 8) vaarantaa puron uoman luonnontilan säilymisen; tai

 9) muulla edellä mainittuun verrattavalla tavalla loukkaa yleistä etua



3. Muutoksen aiheuttama haitallinen seuraus
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 Haitallinen seuraus voi ilmetä hyvin monella tavalla, ja se 

osaltaan vaikeuttaa pilaantumisen tunnistamista

 Muutoksen kohteita:

– Ilma, vesi, maaperä

– Alueen eliöt (vesieliöt usein hyviä markkereita)

– Alueen ihmiset

– Rakennukset, infrastruktuuri



3. Haitallisen seurauksen tunnistaminen
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 Pilaantumista voi indikoida jokin tietty laji, esim. merikotka

 DDT, PCB, dioksiini ja metyylielohopea



3. Mikä on haitallinen seuraus?

Karppela Maria-Pia15

 ”Haitallinen seuraus” on terminä avoin (tarkoituksella)

 Haitta yleiselle edulle

– Yleinen etu?

 Yhteiskunnallisesti merkittävät toiminnot, arvot, 

päämäärät ja tavoitteet

 Haitta yksityiselle edulle

– Onko aina suojeltava?

– Arvonmenetys, käytön vaikeutuminen, viihtyisyys, 

yksilöllinen terveysintressi



Pilaantumisen ja sen 

tunnistamisen vaikeus ja 

kytkentä ympäristörikoksiin
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Kuka määrittää pilaantumisen?
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 Monissa päästöissä saatavilla jokin raja-arvo, josta 

tiedetään, että on tapahtunut pilaantuminen

– Meluraja-arvot, raja-arvot maaperän pilaantumiselle…

 Usein silti kyseessä on asiantuntija-arvio

– Mitattavat asiat vaatisivat vuosien seurannan tai ovat 

liian kalliita toteuttaa

 Viranomaiset, konsultit



Mitä työkaluja pilaantumisen määrittelyyn 

on?
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 Tekniset menetelmät

 Historia

 Asiantuntijan kokemustieto



Miksi pilaantuminen tulee tunnistaa 

rikosprosessin kannalta?
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 ”pilaaja maksaa”

 Pilaantuminen määritelmänsä mukaisesti kytköksissä 

yksityisen tai yleisen edun loukkaukseen

– Terveyshaitta tai jopa –vaara, ympäristöhaitta

– Korvausvelvollisuudet ja ennallistaminen

 Jo vaarantaminen voi riittää > ei vaadita pilaantumiseen 

asti menevää ketjua vaan pelkkä päästö riittää

– Mistä tietää, milloin riski on riittävän suuri?



Mitä käytännön sovelluksia tämän käsitteen 

osaamisella voi olla rikosoikeudessa?
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 Moni teko tulee ilmi vasta ulkopuolisen havainnoijan 

ilmoituksesta > havaitaan jokin muutos ympäristössä

– Eteneminen tapahtuu siis tyypillisesti takaperin

– Havaitaan haitallinen seuraus >  jäljitetään seurauksen 

aiheuttanut muutosprosessi > löydetään pilaantumisen 

lähde > löydetään pilaaja

 Samalla kun ketju käydään läpi, saadaan käytännössä 

kaikki aineisto oikeudenkäyntiä varten kasaan > juttu 

ratkaisee itsensä



Case ”jotain mustaa ojassa”
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 Muutaman päivän sisään lenkkeilijöiltä ilmoituksia että 

ojissa on jotain mustaa

 Toisen tarkastuksen ohessa ohiajo > ei ole sitä normaalia 

mustaa

 Keskellä metsää oja haisee jäteöljylle ja muulle mukavalle 

> mistä se on sinne tullut?

 Koko ojan pohja metriin täysin pilalla, ojat laskevat 

läheiseen järveen josta otetaan juomavettä



Case jatkuu… 
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 Maaperästä saadaan näytteenotolla selville siellä luuraava 

pilaantuminen

– Myös läheinen vesistö antaa pitoisuuksia

 Asiantuntijan kokemustieto tämän tyyppisen pilaantumisen 

lähteestä

 Historiatietoa alueen toiminnoista

– > mistä tämä tavara on tänne keskelle metsää tullut?



Case jatkuu…
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 Yhdistelemällä näitä tietoja päästiin takaperin 

pilaantumisen lähteelle

 Löytyi toiminnanharjoittaja, jolla oli tapahtunut ylivuoto ja 

ohivirtaama öljynerotuskaivosta

 Toiminnasta löytyi samalla muutakin huomautettavaa ja 

poliisitutkinta asiassa laajentui 



Kiitos!

Karppela Maria-Pia

Lisätietoja saa pyytää minulta myös 

jälkikäteen:

maria-pia.karppela@ely-keskus.fi


