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Tiivistelmä: 

Tutkielmassa selvitetään, miten ympäristönsuojelulain (2014/527) 133.2 §:n mukainen toissijainen 

maaperän puhdistamisvelvollisuus kohdentuu lain toissijaiseen vastuutahoon eli alueen haltijaan ai-

heuttamisperiaatetta toteuttavalla tavalla. Tutkielma kohdistuu voimassa olevaan oikeuteen, joten en-

sisijainen käytettävä tutkimusmenetelmä on lainoppi. Tämän ohella tutkielmaan liittyy piirteitä lain-

oppia ja sääntelyteoriaa yhdistelevästä sääntelytutkimuksesta, jossa toissijaista maaperän puhdista-

misvelvollisuuden kohdentavaa sääntelyä tarkastellaan liittämällä se ympäristönsuojelu- ja perusoi-

keudellisten tavoitteiden ja funktioiden kautta laajemmin osaksi aiheuttamisperiaatteen ohjaamaa 

ympäristövastuujärjestelmää. Koska toissijaisessa puhdistamisvelvollisuudessa on kyse vastuun koh-

dentamisen laajentamisesta maaperän pilaantumisen varsinaisen aiheuttajan ulkopuolelle, haetaan 

vastuun laajentamiselle oikeutusta aiheuttamisperiaatteeseen liittyvästä käsitteistöstä tavoitteellis-

systeemisen tulkinnan avulla. Tutkielmassa asetettavasta näkökulmasta välittyy tällöin kriittinen pai-

notus, jossa toissijaisen puhdistamisvelvollisuuden kohdentumisen tarkastelun lähtökohtana on ym-

päristöä yleisenä etuna suojaava ympäristövastuusääntely, jolloin ympäristönsuojelulliset päämäärät 

korostuvat.   

 

Tutkielmassa muodostetaan ensinnäkin kokonaiskuva toissijaisen maaperän puhdistamisvelvollisuu-

den kohdentumisen edellytyksistä kahdessa erilaisessa pilaantuneen maa-alueen omistajanvaihdok-

sessa, kiinteistönkaupassa ja yleisseuraannossa. Toiseksi toissijaisen puhdistamisvelvollisuuden edel-

lytyksiä tarkastellaan liittämällä ne osaksi aiheuttamisperiaatteella ohjattavaa ympäristövastuusään-

telyä siten, että alueen uuteen haltijaan kohdentuva vastuu toteutetaan aiheuttamisperiaatetta kunni-

oittavalla tavalla. Tutkielmassa hyödynnetään tältä osin aiheuttamisperiaatteen taustalla vaikuttavaa 

ulkoiskustannusten sisäistämistä koskevaa teoriaa sekä periaatteen EU-oikeudellista perustaa. 

 

Vaikka toissijainen maaperän puhdistamisvelvollisuus syntyy ilman aiheuttamisperiaatteen mukaista 

välitöntä syy-yhteyttä, tutkielmassa tehdyn tarkastelun perusteella lähtökohtana puhdistamisvelvolli-

suuden kohdentumisessa on pidettävä aiheuttamisperiaatetta. Mikäli toissijainen maaperän puhdista-

misvelvollisuus ei olisi kohdennettavissa alueen haltijaan lain sanamuodon mukaisesti ennakoivalla 

ja aiheuttamisperiaatteen tarkoitusta toteuttavalla tavalla, tulee toissijaisesti hakea ratkaisua aiheutta-

misperiaatteen ennaltaehkäisevää ohjausvaikutusta ilmentävästä TOVA-järjestelmän rahoitusvelvol-

lisuudesta. 

 

Avainsanat: aiheuttamisperiaate, maaperän puhdistamisvelvollisuus, toissijainen vastuu, ympäris-

tövastuu 
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1 Johdanto 

1.1 Tutkielman tausta 

Oikeudellisella ympäristövastuulla tarkoitetaan varautumista ympäristöriskien hallintaan sekä ympä-

ristövahinkojen korvaamiseen ja korjaamiseen. Ympäristönsuojelulainsäädäntöön kytkeytyvän vas-

tuun perustana on aiheuttamisperiaate, jonka mukaan toiminnallaan haitallisia ympäristövaikutuksia 

aiheuttavan vastuutahon on vastattava tällaisten vaikutusten ehkäisystä ja kuluista, jotka aiheutuvat 

haittojen poistamisesta. Taloustieteen piirissä alun perin kehitettynä periaatteena aiheuttamisperiaate 

on kansainvälisesti tunnustettu ja Euroopan unionin (EU:n) perussopimuksiin sisältyvä, ympäristöoi-

keudessa- ja politiikassa omaksuttu ympäristövastuita kohdentavan sääntelyn lähtökohta.1 

Suomessa valmistellaan parhaillaan toissijaisen ympäristövastuujärjestelmän uudistusta, koska teho-

kaskaan ympäristövelvoitteiden valvonta ei aina johda toivottuun lopputulokseen.2 Ympäristövahin-

kojen toissijaisten vastuujärjestelmien (TOVA-järjestelmien) tarkoituksena on varautua ympäristö-

riskien hallintaan, ympäristövahinkojen korvaamiseen ja ennallistamistoimien toteuttamiseen, kun 

haitallisia ympäristövaikutuksia aiheuttanut taho on maksukyvytön, tuntematon tai muutoin tavoitta-

mattomissa.3 Toissijaista vastuuta koskevan lainsäädännön kehitystyön pontimena ovat olleet erityi-

sesti nykyisen sääntelyn kattavuudessa ilmenneet puutteet toiminnanharjoittajien konkursseista joh-

tuvissa ympäristön pilaantumisen vaaratilanteissa, joita valtio on viime vuosina joutunut rahoitta-

maan toistuvasti.4 Lainsäädäntöhankkeen tavoitteena onkin hallita ympäristöriskejä, korvata ympä-

ristövahinkoja ja turvata ennallistamistoimet nykyistä kattavammin ilman valtion taloudellista väliin-

tuloa sellaisella tavalla, että valittava järjestelmä toteuttaa aiheuttamisperiaatetta.5 

 
1 Aiheuttamisperiaatetta, jota tässä tutkielmassa käsitellään, luonnehditaan kansainvälisesti vakiintuneimmaksi ympäris-

töpolitiikan yksittäiseksi periaatelähtökohdaksi, jota on 1970-luvulle sijoittuvan ensiesittelyn jälkeen käsitelty tutkimuk-

sissa kansainvälisesti paljon. Kattavimmin aiheuttamisperiaatteesta ks. erityisesti Bugge 1996, s. 53–84; Bugge 1999, s. 

64–137; Schwartz 2010, s. 243–261; kotimaisessa ympäristöoikeudellisessa kirjallisuudesta ks. Vihervuori 1993, s. 25–

39; Ekroos 1994, s. 134–138; 140–141; Määttä 1999, s. 465–470; Kokko 2003, s. 107–109; Suvantola 2006, s. 37–39; 

Tuomainen 2006, s. 54–66; Herler 2008, s. 140–142; Kokko 2017b, s. 158–160; Pihalehto 2020, s. 205–216. Ks. myös 

esimerkiksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen konsolidoitu toisinto, EUVL C 202, 7.6.2016 (SEUT) 

191(2) artikla. 
2 Ympäristövahinkojen toissijaisten vastuujärjestelmien kehittämisen lainsäädäntöhanke (TOVA-lainsäädäntöhanke) 

YM033:00/2019. Hankkeen toimikausi on 1.1.2020 – 31.3.2023, jonka jälkeen hallituksen esitys on tarkoitus antaa edus-

kunnalle vuonna 2022. Tätä kirjoittaessa on menossa täydentävä lausuntokierros. 
3 Alun perin TOVA-lyhenne on virkamiesselvityksissä ja lainvalmistelussa vakiintuneena liitetty yhtäältä TOVA-järjes-

telmien kehittämiseen ja toisaalta TOVA-ennaltaehkäisytoimiin liittyvään toimivallan selkiyttämiseen sekä suoritettujen 

toimien kustannusten kattamiseen. Ks. HE 116/2018 vp, s. 20–22; Ympäristöministeriö 2014, s. 10–23; Tuomainen ym. 

2020, s. 46–47. 
4 Valtio on maksanut noin 120 miljoonan euron kustannukset vuodesta 2013 alkaen kuudessa tapauksessa. Ks. Ympäris-

töministeriö, TOVA-lainsäädäntöhankkeen asettamispäätös VN/11745/2019, s. 1. 
5 Ympäristöministeriö, TOVA-lainsäädäntöhankkeen asettamispäätös VN/11745/2019, s. 3. 
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Toissijainen vastuu tarkoittaa siis muuhun kuin aiheuttajaan kohdennettua vastuuta, joka syntyy il-

man aiheuttamisperiaatteen mukaista välitöntä syy-yhteyttä ympäristövahingon aiheuttaneeseen yk-

sittäiseen toimintaan. Toissijainen vastuu voi ilmetä ensinnäkin velvollisuutena rahoittaa TOVA-jär-

jestelmää6 tai toiseksi velvollisuutena tehdä konkreettisia toimia ympäristöongelmien poistamiseksi 

sisältäen myös velvollisuuden kattaa tällaisista toimista aiheutuneet kustannukset viranomaisille.7 Ai-

kaisempi toissijaisen vastuun käsittely on oikeuskirjallisuudessa keskittynyt pitkälti vanhoja pilaan-

tumistapauksia koskevaan pilaantuneen maaperän puhdistamisvelvollisuuteen.8 Vastuun kohdentu-

minen tällaisissa vanhoissa pilaantumistapauksissa on vaikeaa, koska alkuperäinen pilaantumisen ai-

heuttaja on tuntematon tai lakannut kokonaan olemasta. Tällöin joudutaan tyypillisesti soveltamaan 

vanhaa lainsäädäntöä, jossa ympäristövastuu on puutteellisesti järjestetty – toisin sanoen vastuun pe-

rustavat säännökset voivat puuttua tai niiden soveltaminen on tulkinnanvaraista.9 Tämän ohella vas-

tuun kohdentamista ovat vaikeuttaneet epäselvyydet useiden pilaantumiseen vaikuttaneiden tekijöi-

den yhteisvaikutuksista sekä yleisten maaperän puhdistamisnormien puuttuminen.10 Näin aiheutta-

misperiaatteeseen nojaavan sekä ensi- että toissijaisen vastuun kohdentaminen tällaisissa vanhoissa 

maaperän pilaantumistapauksissa näyttäytyy varsin keinotekoisena.11 

Tarkasteltaessa ensi- ja toissijaista vastuuta tällaisessa vastuun kohdentamista vanhoissa pilaantumis-

tapauksissa koskevan problematiikan päälle rakentuvassa systematiikassa aiheuttamisperiaatteen on 

katsottu tunnistavan lähinnä ainoastaan ensisijaiseksi vastuulliseksi lukeutuvan tahon vastuun. Tois-

sijainen vastuu onkin oikeuskirjallisuudessa nähty eräänlaisena poikkeuksena aiheuttamisperiaat-

teesta.12 Kuitenkin siinä missä toissijaisen vastuun kohdentamista on pidetty sinänsä tarpeellisena 

terveyttä ja ympäristöä suojelevan sääntelytavoitteen saavuttamiseksi, on katsottu, että tällaisen vas-

tuun poikkeusluonteen vuoksi vastuullisen vastuuta on syytä kohtuullistaa tietyin vastuuta rajoittavin 

 
6 Nykyisiä TOVA-järjestelmiä ovat laissa ympäristövahinkovakuutuksesta (81/1998, YVVL) säädetty pakollinen ympä-

ristövahinkovakuutus sekä laissa öljysuojarahastosta (1406/2004, ÖsraL) säädetty öljysuojarahasto. 
7 Tällaisia erityisiä toissijaisia vastuutahoja on nimetty esimerkiksi ympäristönsuojelulaissa (2014/527, YSL) sekä jäte-

laissa (646/2011, JäteL). 
8 Ks. ainakin Hollo 1999, s. 49–82; Pölönen 2001, s. 812–829; Tuomainen 2001, s. 39–81; Kuusiniemi 2002, s. 135–178; 

Hollo 2004a, s. 49–94; Tuomainen 2006, s. 162–207; Herler 2008, s. 107; Marttinen 2015, s. 323–326. Vanha tai histo-

riallinen pilaantuminen viittaa erityisesti ennen ns. modernin maaperän pilaantuneisuuden haitallisuuden tunnistavan ym-

päristölainsäädännön voimaantuloa tapahtuneeseen pilaantumiseen. Ks. tätä koskien erityisesti Ekroos 1994, s. 24; Tuo-

mainen 2006, s. 30. 
9 Ennen YSL:n voimaantuloa tapahtuneen pilaantumisen osalta puhdistamisvastuu määräytyy vanhan ympäristönsuoje-

lulain (86/2000, VYSL) lähes vastaavien puhdistamisvastuusäännösten tai näitä edeltäneen vanhan jätehuoltolain 

(673/1978, JHL) vastuusäännöksiin. Erityisesti ennen vuotta 1994 tapahtuneeseen pilaantumisen osalta puhdistamisvas-

tuuta ei olla kohdennettu lainkohdasta suoraan ilmenevien vastuun edellytysten nojalla, vaan JHL 21 §:n tarkoittamaa 

jätehuoltosuunnitelman kiinteistönhaltijan esittämisvelvollisuutta laajentavasti tulkiten. Ks. lisää Pölönen 2001, s. 812–

824. 
10 Hollo 2004a, s. 49. 
11 Pölönen 2001, s. 824–825; Hollo 2004a, s. 59. 
12 Ks. Ekroos 1994, s. 133–134; Hollo 2004a, s. 62; Tuomainen 2006, s. 80; Kokko 2017b, s. 298. 
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edellytyksin.13 Tähän liittyykin ajatus aiheuttamisperiaatteesta eräänlaisena yhden perusratkaisun tar-

joavana vastuun kohdentamisen linjauksena, jota tällainen periaatteesta poikkeava vastuun kohden-

taminen täydentää.14 Aiheuttamisperiaatetta toteuttavan aiheuttajan vastuun ja toisaalta toissijaisen 

vastuun välinen suhde on näin kehittynyt jokseenkin vaikeaselkoiseksi, ja voimassaolevasta ympä-

ristölainsäädännöstä ilmenevää toissijaista vastuuta on samalla oikeuskirjallisuudessa tutkittu varsin 

vähän.15 Epäselvyydet siitä, minkälaisista velvollisuuksista toissijaisessa vastuussa on oikeastaan ky-

symys ja ennen kaikkea siitä, kuinka nämä velvollisuudet linkittyvät aiheuttamisperiaatetta toteutta-

vaan aiheuttajan vastuuseen, voivatkin hankaloittaa toissijaista vastuuta koskevan lainsäädännön ke-

hitystyötä. 

Tämän tutkielman tarkoituksena on tarkastella pilaantuneen maaperän puhdistamisvelvollisuuden 

kohdentumista ympäristönsuojelulain (2014/527, YSL) 133.2 §:n mukaiseen toissijaiseen vastuuta-

hoon eli alueen haltijaan. Pilaantuneen maaperän puhdistamisvelvollisuus on julkisoikeudellinen seu-

raus, joka johtuu YSL 16 §:n mukaisen maaperän pilaamiskiellon rikkomisesta. Pilaantunut maaperä 

on usein varsin ikävä yllätys, koska puhdistamistoimenpiteet voivat pitkittää rakennusprojekteja ja 

johtaa jopa miljoonien eurojen kustannuksiin pilaantumisen laajuudesta ja laadusta riippuen. Teollis-

tumisen myötä maaperän pilaantumisesta onkin muodostunut yksi vakavimmista ympäristöongel-

mista, joka kustannusten ohella aiheuttaa vaaraa myös ihmisten terveydelle ja vähentää alueiden käyt-

tökelpoisuutta.16 EU:n alueella tiedossa olevia pilaantuneita alueita on lähes kolme miljoonaa kappa-

letta, ja Suomessakin on viimeisten raporttien mukaan todettu olevan yli 23 000 pilaantunutta alu-

etta.17 

Maaperän puhdistamisvelvollisuus merkitsee yleensä joko toimimisvelvollisuutta tai velvollisuutta 

pidättäytyä pilaantumista aiheuttavista toimista. Näissä molemmissa on kuitenkin viime kädessä kyse 

siitä, kuka maksaa kustannukset maaperän puhdistamisesta. Näkökulmana vastuiden kohdentami-

sessa on nimenomaan taloudellisen taakan jako, joka voidaan toteuttaa usealla tavalla.18 Maaperän 

 
13 Kokko 2017b, s. 298. 
14 Ekroos 1994, s. 138. 
15 Ks. toissijaisen puhdistamisvastuun kohdentamisesta esimerkiksi Hollo 2004a, erityisesti s. 62–63; Tuomainen 2006, 

erityisesti 78–81, 210–211, 218–220; Utter 2010, s. 82–94, joissa käsitellään VYSL:n aikaista sääntelyä. 
16 Maaperä on uusiutumaton luonnonvara, joka tarjoaa edellytykset koko ekosysteemin toiminnalle sisältäen muun mu-

assa pintaveden suodattamisen, biomassan tuottamisen ja luonnon monimuotoisuuden turvaamisen. Ks. lisää Pérez – 

Eugenio 2018, s. 9. Maaperä määritellään yleensä maankuoren pintakerroksen muodostamaksi ekologiseksi kokonaisuu-

deksi, joka koostuu maanpinnan karikkeesta, eloperäisistä kerrostumista, kivennäismaasta sekä maa- ja pohjavedestä. Ks. 

lisää Tuomainen 2006, s. 29. 
17 Pyy ym. 2013, s. 8; European Environment Agency 2019, s. 126. 
18 Ks. TOVARAMA – Toissijaisen ympäristövahinkovastuun rahoitusmallien vertailu 2020:14, jossa arvioidaan viittä 

erilaista tapaa kohdentaa ympäristövahinkojen kustannusvastuuta. Nämä mallit ovat 1) aiheuttajan vastuu, 2) laajennettu 

aiheuttajan vastuu, 3) aiheuttajien kollektiivinen vastuu, 4) julkishallinnon vastuu ja 5) kansainvälinen kollektiivinen vas-

tuu. Ks. Tuomainen ym. 2020, erityisesti 78–119. 
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puhdistamisvelvollisuus merkitsee laajalle ilmenevää vastuuta, koska hyväksyttävänä ei voida pitää 

pilaantuneen maa-alueen jäämistä hallitsemattomaan tilaan. Kun lähtökohdaksi otetaan aiheuttamis-

periaate yleisesti tunnustettuna ympäristövastuita kohdentavan sääntelyn kulmakivenä, tulisi myös 

maaperän toissijaisen puhdistamisvelvollisuuden kohdentuminen alueen haltijaan toteuttaa aiheutta-

misperiaatetta. Joka tapauksessa maaperän puhdistamisvelvollisuuden, kuten muidenkin ympäristö-

vastuiden, kohdentaminen pilaantumisen varsinaisen aiheuttajan ulkopuolelle tulisi olla oikeusvar-

muuden mukaisesti hyväksyttävää ja ennakoivaa samalla ottaen huomioon ympäristölainsäädännössä 

vaikuttavat ympäristötavoitteet ja -arvot. Ääritapauksissa vastuun laajentaminen voikin edellyttää 

Suomen perustuslain (731/1999, PeL) mukaisten ympäristöperusoikeuden (20 §) ja omaisuudensuo-

jan (15 §) keskinäistä punnintaa. 

Aiheuttamisperiaatteen ja toissijaisen vastuun väliseen jännitteeseen liittyy tältä pohjalta olennaisia 

käsitteellisiä näkökohtia, kuten ”aiheuttajan” ja ”aiheuttamisen” käsitteille annettavat merkityssi-

sällöt. Mitä suppeammin nämä keskeiset ympäristövastuun kohdentamisen käsitteet ymmärretään, 

sitä kapeammaksi voi kutistua aiheuttamisperiaatteen hyöty muuna kuin ensisijaisena aiheuttajan vas-

tuuta toteuttavana perusratkaisuna. Jos tällaisen käsiteorientoituneesti suppean tulkinnan johdosta 

vastuun kohdentamista pidetään aiheuttamisperiaatteen vastaisena, toissijaisen vastuun osaksi jäävä 

rooli voi epätoivottuna poikkeuksena vaikeuttaa edelleen toissijaisen vastuulainsäädännön kehittä-

mistyötä. Tältä osin aiheuttamisperiaatteen ja toissijaisen vastuun suhde sekä näiden vastuiden raja-

pinnat voivat olennaisella tavalla vaikuttaa yleisen ympäristöedun suojaamiseksi käytössä oleviin re-

sursseihin tilanteissa, joissa kyseeseen tulee toissijainen ympäristövastuu. Lopulta aiheuttamisperi-

aatteen käsitteellisellä tulkinnalla voidaan nähdä olevan kauaskantoisia vaikutuksia siihen yhteiskun-

nallisesti merkittävään asiaan, että miten ympäristövastuun taloudellinen taakka yhteiskunnassa ja-

kautuu. 

1.2 Tutkimuskysymys- ja metodi 

Tässä tutkielmassa tarkastelen YSL 133.2 §:n mukaisen toissijaisen vastuutahon eli pilaantuneen alu-

een haltijan vastuuta pyrkimyksenäni selkiyttää toissijaisen maaperän puhdistamisvelvollisuuden 

suhdetta aiheuttamisperiaatteeseen. Alueen haltijaan kohdennettava maaperän puhdistamisvelvolli-

suus on ajankohtainen ja yleisesti merkittävä kysymys ottaen huomioon pilaantuneiden maaperien 

laajuus sekä tarve selkiyttää ympäristövastuiden kohdentamista koskevaa vastuusääntelyä. Tutkimus-

kysymykseni ovat seuraavat: 

1. Milloin ja millä edellytyksillä YSL:n mukainen maaperän toissijainen puhdistamisvelvollisuus 

voidaan kohdentaa alueen haltijaan? 

2. Miten alueen haltijan maaperän toissijainen puhdistamisvelvollisuus toteuttaa aiheuttamisperiaa-

tetta? 
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Ensimmäisen tutkimuskysymyksen osalta tarkastellaan julkisoikeudellisen maaperän puhdistamis-

velvollisuuden kohdentamisen edellytyksiä alueen haltijaan. Tutkielmassa tarkastellaan tilannetta, 

jossa maaperä on pilaantunut ennen alueen omistajanvaihdosta, eikä alueen uusi haltija itse ole ai-

heuttanut pilaantumista taikka jatkanut pilaantumista aiheuttavaa toimintaa. Jotta alueen haltijan puh-

distamisvelvollisuuden muodostumisen edellytyksistä saadaan kokonaisvaltainen kuva, tutkimusky-

symys jaetaan kahteen osaan. Yhtäältä tutkielmassa tarkastellaan vapaaehtoisessa taloudellisessa 

vaihdannassa tapahtuvaa kiinteistönkauppaa, jolloin tutkimuskysymyksen kontekstissa on kyse kiin-

teistön luovutuksensaajan puhdistamisvelvollisuudesta alueen uutena haltijana. Toisaalta tutkiel-

massa tarkastellaan suoraan lain nojalla tapahtuvaa yleisseuraantoa, jossa edeltäjän omaisuus siirtyy 

lähtökohtaisesti kokonaisuudessaan lainsäädännöstä riippuen uudelle oikeussubjektille. Tältä osin 

tutkielmassa keskitytään kuolinpesän ja konkurssipesän alueen hallintaan perustuvaan ympäristövas-

tuun edellytyksiin niiden saadessa pilaantuneen maa-alueen edeltäjältään. 

Kun YSL:n mukaisen alueen haltijan maaperän puhdistamisvelvollisuuden perusteet on selvitetty, on 

tämän jälkeen tarkoituksenmukaista liittää toissijaisen maaperän puhdistamisvelvollisuuden edelly-

tykset aiheuttamisperiaatteeseen. Tavoitteena on tarkastella toissijaista puhdistamisvelvollisuutta si-

ten, että se hyväksyttävällä ja ennakoivalla tavalla toteuttaa aiheuttamisperiaatetta ottaen samalla huo-

mioon ympäristövastuusääntelyn taustalla vaikuttavat ympäristönsuojelulainsäädännön tavoitteet ja 

arvot sekä ympäristöperusoikeuden ja omaisuudensuojan välisen yhteensovittamistarpeen. Toiseen 

tutkimuskysymykseen vastaamiseksi on näin selvitettävä aiheuttamisperiaatteen merkitystä ja sisäl-

töä sen selventämiseksi, miten toissijainen maaperän puhdistamisvelvollisuus asemoituu periaattee-

seen nähden. Aiheuttamisperiaatteen ja toissijaisen puhdistamisvelvollisuuden välisen tarkastelun 

lähtökohdan muodostavat tältä pohjalta ensinnäkin aiheuttamisperiaatteen taustalla oleva taloustie-

teellinen ulkoisvaikutusten sisäistämistä koskeva teoria ja toiseksi sen tunnistaminen, että ympäristö-

vastuusääntely perustuu olennaisilta osin EU:sta peräisin olevaan sääntelyyn. 

Koska tutkielma kohdistuu voimassa olevaan oikeuteen, ensimmäisen tutkimuskysymyksen osalta 

käytän tutkimusmetodina lainoppia. Lainopillisessa tutkimuksessa erotetaan vakiintuneesti käytän-

nöllinen ja teoreettinen suuntaus. Perinteisesti lainopin tutkimustuloksena muodostuu tutkijan nor-

matiivinen suositus lainsoveltajalle siitä, miten kyseessä oleva oikeudellinen ongelma tulisi konkreet-

tisessa lain soveltamistilanteessa ratkaista. Vastattaessa ensimmäiseen tutkimuskysymykseen koros-

tuu lainopin käytännöllinen puoli, jolloin tavoitteena on antaa perusteltu tulkintasuositus siitä, milloin 

alueen haltijan toissijaisen maaperän puhdistamisvelvollisuuden edellytykset täyttyvät.19 

 
19 Ks. esimerkiksi Aarnio 1997, s. 36–37.  
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Tämän tutkielman tutkimuksellisissa tavoitteissa yhdistyvät pyrkimys selventää alueen haltijan tois-

sijaisen maaperän puhdistamisvelvollisuuden kohdentumisen edellytyksiä suhteessa aiheuttamisperi-

aatteeseen sekä myös pyrkimys kasvattaa ymmärrystä aiheuttajan vastuuseen liittyvästä käsitteistöstä. 

Näin toisen tutkimuskysymyksen osalta tutkimusotteeni on teoreettisesti suuntautunut ja rakentuu 

tavoitteellis-systeemiselle argumentaatiolle.20 Tutkielmaan sisältyvällä käsitteellisellä tarkastelulla 

on ensinnäkin lainopillinen, oikeutta systematisoiva tehtävä, mutta myös toissijaisen vastuun koh-

dentamista koskevan sääntelyn toimintamekanismeja ja taustalla vaikuttavia taloustieteellisiä sekä 

ympäristö- ja perusoikeudellisia taustaideoita näkyväksi tekevä rooli.21 Tältä osin lainopillisen meto-

din ohella tutkielmaan liittyy piirteitä Kokon kuvaamasta, lainoppia ja sääntelyteoriaa yhdistelevästä, 

sääntelytutkimuksesta, jossa toissijaista maaperän puhdistamisvelvollisuutta kohdentavaa sääntelyä 

tarkastellaan liittämällä se ympäristönsuojelu- ja perusoikeudellisten tavoitteiden ja funktioiden 

kautta laajemmin osaksi aiheuttamisperiaatteen ohjaamaa ympäristövastuujärjestelmää.22 

Samalla sijoitan toissijaisen maaperän puhdistamisvelvollisuuden tässä tarkastelussa osaksi erityi-

sesti ympäristöä yleisenä etuna suojaavaa YSL:n mukaista ympäristövastuusääntelyä, jolloin ympä-

ristönsuojelulliset päämäärät korostuvat tarkastelussa kauttaaltaan. Asetettavasta näkökulmasta välit-

tyy tällöin kriittinen painotus, jonka pohjalta käsittelen toissijaisen puhdistamisvelvollisuuden koh-

dentamista ennen kaikkea yleisen ympäristöedun suojaamista palvelevana mekanismina.23 Vastaa-

valla tavalla aiheuttamisperiaatteen sisällöllisessä tarkastelussa painottuvat erityisesti ympäristönsuo-

jelulliset, yleistä ympäristöetua palvelevat päämäärät, eivät niinkään periaatteelle sinänsä ominaiset 

pyrkimykset taloudelliseen tehokkuuteen. Kuitenkin tutkielmassa hyödynnetään aiheuttamisperiaat-

teen taustalla olevia taloudellisia näkökulmia tavoitteena selkeyttää ja jäsentää toissijaisen maaperän 

puhdistamisvelvollisuuden kohdentamiseen liittyviä yleisiä oppeja.24 

 
20 Tältä osin yhdistän systeemistä ja tavoitteellista tulkintaa modernille systeemiajattelulle tyypillisin tavoin. Ks. lisää 

Määttä – Soininen 2016, erityisesti s. 1039, 1045–1047. 
21 Teoreettisessa kysymyksenasettelussa yhdistyvät sekä ympäristöoikeudellisen sääntelyjärjestelmän kuvaaminen sekä 

yleisten oppien, tässä erityisesti toissijaisen ympäristövastuun, kehittäminen. Ks. Määttä 2015, s. 26–28. 
22 Näin toissijaista puhdistamisvastuuta ilmentäviä velvollisuuksia tarkastellessani keskityn erityisesti sen potentiaaliin 

edistää ympäristönsuojelullisia tavoitteita. Ks. Kokko 2017a, s. 1064–1068. 
23 Ks. tarkemmin kriittisestä tutkimusotteesta ympäristöoikeuden piirissä Määttä 2015, s. 34–38; Kokko 2016, s. 36–37. 

Määtän mukaan kriittisessä ympäristöoikeustutkimuksessa kehitetään oppijärjestelmää tavalla, joka perustuu avoimesti 

omaksutun yhteiskunnallisen näkemyksen optimointiin, ks. Määttä 2015, s. 35. Kokko puolestaan on kuvannut kriittistä 

lainoppia avoimen kriittiseksi ja arvopohjaiseksi lähestymistavaksi oikeusjärjestystä tutkittaessa ja, jossa tutkimusaihetta 

analysoidaan kuitenkin oikeustieteen ja oikeusvaltion keskeisten periaatteiden rajoissa. Ks. Kokko 2016, s. 36. 
24 Yleisten oppien selkeyttämiseen tähtäävän oikeustieteellisen tutkimuksen voidaan katsoa hyötyvän myös muilla tie-

teenaloilla kerätystä tiedosta. Ks. esimerkiksi Siikavirta 2006, s. 11. On kuitenkin tunnistettava haaste siitä, että yleisille 

opeille kuuluvista tehtävistä ei vallitse yksimielisyyttä. Ks. Tuori 2002, s. 9. Yleisten oppien kehittämisessä keskeistä on 

esittää oikeusnormit järjestäytyneessä muodossa valitun kontrolloitavan kriteerin mukaisesti järjestäytyneenä. Ks. Koleh-

mainen 2015, s. 17. 
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1.3 Tutkielman aineisto, rajaukset ja rakenne 

Käytännöllinen lainoppi edellyttää sitoutumista oikeuslähdeoppiin.25 Tutkimuskysymys maaperän 

toissijaisen puhdistamisvelvollisuuden kohdentumisesta alueen haltijaan kiteytyy ennen kaikkea 

YSL:n ympärille, jolloin vastuun kohdentumista koskevilla KHO:n ratkaisuilla, lainvalmisteluaineis-

tolla sekä kotimaisella oikeuskirjallisuudessa on keskeinen rooli. Alueen haltijan puhdistamisvelvol-

lisuuden edellytysten osalta tosin huomataan, että vastuun muotoavat edellytykset muodostuvat pit-

kälti esineoikeuden yleisistä opeista, kuten vilpittömän mielen suojasta ja yleisseuraannosta. Tutkiel-

man tulokulma on ympäristöoikeudellinen, mutta alueen haltijan puhdistamisvelvollisuuden edelly-

tysten hahmottamiseksi tarvitaan myös lainopillista systematisointia oikeudenalojen välillä, jotta oi-

keusvarmuus, yhdenvertaisuus ja oikeudenmukaisuus toteutuvat oikeudellisissa käytännöissä.26 

Erityisesti taustoittaessa aiheuttamisperiaatetta hyödyksi käytetään kotimaisen ja ulkomaalaisen oi-

keuskirjallisuuden lisäksi ympäristöpolitiikan ja -oikeuden taloudellista ohjausta koskevia OECD:n 

suosituksia, jolloin käsitteelliset tulkintahavainnot ovat tiukan normatiivisen analyysin sijaan pitkälti 

systeemis-tavoitteellisia.27 Tutkimuskohde sijoittuu jo aiherajauksellisinkin perustein ympäristösään-

telyn kansalliselle tasolle Suomessa, joten tutkielmassa tehdyt havainnot kansainvälisesti taloustie-

teeseen kytkeytyvästä lähdeaineistosta taikka yksittäiset esimerkit jonkin toisen valtion lainsäädän-

nöstä eivät merkitse, että tutkielmassa olisi tarkoitus soveltaa oikeusvertailevia tai oikeustaloustie-

teellisiä metodeja.28 Tutkielma ei ole myöskään EU-oikeudellinen, vaikkakin tutkielmassa tunniste-

taan se, että suomalaisesta ympäristölainsäädännöstä ilmenevä aiheuttamisperiaate on merkittäviltä 

osin lähtöisin EU-oikeudesta ja kansainvälisistä sopimuksista.29 

Tutkielman tarkoituksena on tarkastella YSL 133.2 §:n mukaista alueen haltijan toissijaista julkisoi-

keudellista maaperän puhdistamisvelvollisuutta säännöksessä mainitun pohjaveden puhdistamisvel-

vollisuuden rajautuessa tarkastelun ulkopuolelle.30 Edellä kuvattua vanhoja pilaantuneita alueita 

 
25 Timonen 1998a, s. 11, 34; Kolehmainen 2016, s. 116. Suomessa oikeuslähdeoppi perustuu Aarnion oikeuslähteiden 

kolmijakoon: vahvasti velvoittaviin (lainsäädäntö ja maan tapa), heikosti velvoittaviin (lainvalmisteluaineistot ja ennak-

kotapausarvoa omaavat tuomioistuinratkaisut) ja sallittuihin (oikeustiede) oikeuslähteisiin. Ks. Aarnio 2006, s. 292–293. 
26 Länsineva 2002, s. 13. Tässä tutkielmassa vaadittavan koherenssin vaatimusta ei pyritä rajaamaan vain yhdelle oikeu-

denalalle, vaan sisäistä ristiriidattomuutta pyritään hakemaan oikeudenalojen, tässä ympäristöoikeuden, esineoikeuden, 

insolvenssioikeuden sekä valtiosääntöoikeuden, yli. 
27 Ks. Määttä – Soininen 2016, s. 1038–1039. 
28 Oikeustaloustieteellisin metodein tehtävällä analyysillä tarkoitan tässä lainsäädännön taloudellista analyysiä, jossa rat-

kaisukäytäntöjen ja sääntelyvaihtoehtojen taloudellisia vaikutuksia koskevan arvioinnin perusteella tarkoitus on pyrkiä 

esittämään kannanottoja eri vaihtoehtojen hyvistä ja huonoista puolista sekä keskinäisen paremmuuden punninnasta. Ks. 

tältä osin esimerkiksi Timonen 1998b, s. 100. 
29 Ympäristöoikeudessa EU-oikeudellisilla oikeuslähteillä ja kansainvälisillä sopimuksilla on keskeisempi merkitys kuin 

monilla muilla oikeudenaloilla. Ks. Määttä – Paso 2009, s. 18. 
30 Tutkielman ulkopuolelle rajautuvat myös julkisoikeudelliset JäteL 28 §:n jätehuollon järjestämisvastuu ja JäteL 74 §:n 

roskaantuneen alueen siivoamisvelvollisuus, vaikka niiden tarkastelusta haetaan tarvittaessa analogiaa. 
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koskevan puhdistamisvastuun problematiikkaa ei tässä tutkielmassa enemmälti käsitellä. Ulkoiskus-

tannuksia sisäistämään pyrkivän ja ennaltaehkäisyä korostavan aiheuttamisperiaatteen näkökulmasta 

on tarkoituksenmukaisempaa tarkastella tulevaisuudessa mahdollisesti aktualisoitavia tilanteita, 

joissa toissijainen maaperän puhdistamisvelvollisuus voisi tulla kysymykseen. 

Vaikka oikeudellinen ympäristövastuu konkretisoituu ympäristön hyväksi tehtäviksi toimiksi juuri 

julkisoikeudellisessa kontekstissaan, yleistä ympäristöetua suojaavaan toissijaiseen maaperän puh-

distamisvelvollisuuteen liittyy tietyissä määrin myös korvausoikeudellista sääntelyä. Tutkielman ky-

symyksenasettelua seuraten tarkastelu rajautuu kuitenkin julkisoikeudelliseen vastuuseen, vaikkakin 

yksityisoikeudellisella korvaussääntelyllä huomataan olevan myös ympäristöä yleisenä etuna suo-

jaava rooli. Tarkastelun ulkopuolelle jäävät myös yksityisten väliset - sekä sopimusperusteiset että 

deliktimuotoiset – korvausvastuusuhteet sekä rikosoikeudellinen ympäristövastuu-ulottuvuus. Tut-

kielman käsittelyn ulkopuolelle jää niin ikään ympäristövastuu, jonka taustalla vaikuttaa EU:n ym-

päristövastuudirektiivi.31 

Tämä tutkielma rakentuu johdanto-osuus mukaan lukien kuudesta luvusta. Luvussa 2 tarkastellaan 

ympäristövastuun systematiikkaa, jossa pääpaino on YSL:n mukaisessa julkisoikeudellisessa maape-

rän puhdistamisvelvollisuuden kohdentumisessa sekä vastuun sisällössä, luonteessa ja tavoitteissa. 

Luvussa 3 tarkastellaan toissijaisen puhdistamisvelvollisuuden edellytysten täyttymistä kiinteistön-

kaupassa luovutuksensaajaan alueen haltijan ominaisuudessa. Luvussa 4 keskitytään toissijaisen puh-

distamisvelvollisuuden edellytysten ja yleisseuraannon väliseen problematiikkaan erityisesti ratkai-

sun KHO 2016:44 näkökulmasta. Luvussa 5 alueen haltijan toissijaisen puhdistamisvelvollisuuden 

muotoavat vastuuperusteet viedään yhteen aiheuttamisperiaatteen kanssa, jolloin tarkastelun pää-

paino on aiheuttamisperiaatteen ulkoiskustannuksiin pyrkivässä sisällössä sekä periaatteen EU-oi-

keudellisessa taustassa. Luvussa 6 kootaan yhteen tutkielman keskeiset johtopäätökset sekä tarkas-

tellaan toissijaisen ympäristövastuun merkitystä yhteiskunnan yhteisvastuuseen nähden, jota on pi-

detty aiheuttamisperiaatteeseen tukeutuvan ympäristövastuiden kohdentamisen sääntelyn eräänlai-

sena vastakohtana.32 

 

 
31 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/35/EY ympäristövastuusta ympäristövahinkojen ehkäisemisen ja 

korjaamisen osalta. Direktiivi on implementoitu Suomessa eräiden ympäristölle aiheutuneiden vahinkojen korjaamisesta 

annetulla lailla (383/2009, YmpVahKorjL). Direktiivi sekä YmpVahKorjL säätelevät nimensä mukaisesti ympäristön 

kannalta erityisten haitallisia ympäristövahinkoja koskevaa ympäristövastuuta. YmpVahKorjL ei kuitenkaan sisällä tois-

sijaisen vastuun perustavia säännöksiä. 
32 Ks. esimerkiksi Tuomainen 2006, s. 58. 
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2 Julkisoikeudellinen pilaantuneen maaperän puhdistamisvelvollisuu-

den viitekehys 
 

2.1 Ympäristövastuun systematisointia 

2.1.1 Ympäristön suojeleminen yleisenä etuna 

Ympäristövastuulle on annettu oikeuskirjallisuudessa moninaisia, paikka paikoin vaihteleviakin mer-

kityksiä. Ympäristövastuu voidaankin käsittää suppeammin yksin oikeudellisena, mutta myös laa-

jemmin sosiaalisia ja moraalisia näkökohtia sisältävänä vastuuna.33 Laajimmillaan oikeudellisia ja 

moraalisia näkökohtia yhdistävä ympäristövastuu voidaan nähdä kestävää ympäristönkäyttöä vaati-

vana, nykyisen sukupolven vastuuna tuleville sukupolville.34 

Tässä tutkielmassa käsiteltävän ympäristövastuun keskiössä on tavoite suojata ympäristöä yleisenä 

etuna, jolloin ympäristövastuun merkityssisältö palautuu PeL 20 §:n ympäristöperusoikeuteen.35 Ym-

päristöperusoikeudessa asetettu kollektiivinen, kaikille kuuluva ympäristövastuu koskee julkisen val-

lan ohella myös niin luonnollisia henkilöitä kuin oikeushenkilöitäkin (PeL 20.1 §), ja sen asianmu-

kaisella toteuttamisella pyritään turvaamaan ympäristöperusoikeuden asettaman perustuslaillisen toi-

meksiannon mukaista jokaisen oikeutta terveelliseen ympäristöön (PeL 20.2 §).36 Ympäristöperusoi-

keutta toteutetaan tavanomaisen ympäristölainsäädännön kautta, jolloin ympäristövastuun lähtökoh-

tana on aiheuttamisperiaate.37 

Suojaobjektina ympäristöperusoikeuslähtöisessä tulkinnassa on varallisuusasemien sijasta ympäristö 

itsessään.38 Mäntylä on esittänyt, että ympäristö yleisenä etuna käsittää tällöin yhtäältä ihmisten kol-

lektiiviset, ihmiskeskeiset edut ja toisaalta luonnon edellisistä riippumattoman, itseisarvoisen edun.39 

Voidaan myös puhua yleisestä ympäristöedusta, joka asemassaan suojaobjektina kattaa ympäristön 

 
33 Ympäristövastuun jakaminen oikeudelliseen ja moraaliseen liittyy vastuun perusteeseen: tällöin ympäristövastuu mo-

raalisessa mielessä kattaa vapaaehtoisia toimia tai sitoumuksia ympäristön tilan säilyttämiseksi ja parantamiseksi, jolloin 

se lähestyy yrityksen yhteiskuntavastuun käsitettä. Ks. Jalonen – Ilomäki 2006, 61–64; Ilomäki– Tuomainen – Kautto 

2007, s. 9–10; Tuomainen ym. 2020, s. 36–37. Yritysoikeudellisesta näkökulmasta ympäristövastuu sulautuu yritysten 

itsensä näkökulmasta osaksi laajempaa sosiaalisen ja taloudellisen vastuun sisältävää yritysvastuuta. Tällöin vastuu mer-

kitsee yrityksen kokonaisvaltaista vastuuta yhteiskuntaa kohtaan, johon olennaisena osana sisältyy vastuu ympäristöstä. 

Ks. tarkemmin Kokko – Mähönen 2015, s. 35–73. 
34 Kuusiniemi ym., päivittyvä julkaisu, VIII Ympäristövastuu – Ympäristövastuun perusteet. Ympäristövastuu palautuu 

tällöin ajatukseen tulevien sukupolvien tarpeet huomioivasta kestävyydestä, esimerkiksi luonnonvarojen kestävästä käy-

töstä. Ks. esimerkiksi Becker 2011 s. 9–16; Portney 2015, s. 193–208; Bosselmann 2017, s. 17–53. 
35 Kokko 2020, s. 6–7. Ks. lisää ympäristön merkityksestä yleisenä etuna Hollo 2004a, s. 56; Hollo 2004b, s. 55–56; 

Ahonen 2015, s. 12. 
36 Kokko 2020, s. 7. 
37 PeL 20.2 §:n perustuslaillinen toimeksianto onkin suunnattu ennen kaikkea lainsäätäjälle. Ks. HE 309/1993 vp, s. 66–

67; HE 1/1998 vp, s. 80. 
38 HE 309/1993 vp, s. 66. 
39 Mäntylä 2010, s. 35. 
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pilaantumattomuuden, turvallisuuden sekä terveellisyyden.40 Ympäristöperusoikeus antaa näin ollen 

julkiselle vallalle sekä tukea että myös toimeksiannon ympäristövastuun järjestämiseen tavalla, jossa 

yleinen ympäristöetu tulee asianmukaisesti suojatuksi.41 

2.1.2 Ympäristövastuun jaottelusta 

Vakiintuneesti ympäristövastuu on ympäristöoikeudessa jäsennetty julkisoikeudellisen, yksityisoi-

keudellisen ja rikosoikeudellisen ulottuvuuden muodostamaksi kokonaisuudeksi.42 Ympäristön suo-

jeleminen yleisenä etuna toteuttaa ympäristövastuun julkisoikeudellista ulottuvuutta, jossa viran-

omainen käyttää hallinnon valvontakeinoja ympäristön suojaamiseksi yleisenä etuna.43 Julkisoikeu-

dellinen ympäristövastuu muodostaa näin viranomaisen valvontakeinoista syntyvän käyttäytymisnor-

miston, joka ohjaa ympäristölle haitallista toimintaa yleisesti sekä myös yksittäisiä vahinkotapahtu-

mia koskevaa vastuuta.44  

Rikosoikeudellisen ja yksityisoikeudellisen ympäristövastuun kyky edistää ympäristön suojelemista 

yleisenä etuna taas ilmenee lähinnä välillisesti. Rikosoikeudellinen ympäristövastuu voidaan ajatella 

eräänlaisena julkisoikeudellisen vastuusuhteen erityistyyppinä, jonka tavoitteena on ympäristön tilan 

palauttamisen sijaan ennen kaikkea rikosoikeudellisen seuraamuksen määrääminen.45 Yksityisoikeu-

dellinen vastuu taas viittaa ennen kaikkea vahingonaiheuttajan korvausvastuuseen. Yksityisoikeudel-

linen vahingonkorvausjärjestelmä rajoittuukin tilanteisiin, joissa on olemassa erillinen vahinkoa kär-

sinyt ja vahingonkorvausta vaativa taho.46 Tällöin se soveltuu julkisoikeudellista vastuuta heikommin 

yleisen ympäristöedun suojelemiseen ennen muuta sen takia, että vastuutahon ja vahingonkärsijän 

yksityisoikeudellisessa suhteessa korvauksen saajalla ei ole lähtökohtaisesti velvollisuutta käyttää 

saamaansa korvausta ympäristön tilan palauttamiseen.47 Kuitenkin yksityisoikeudellisen korvauslain-

säädännön, ennen kaikkea ympäristövahinkojen korvaamista koskevan lain (737/1994, YVL), yhtenä 

 
40 Hollo 2004a, s. 63–64. Kun yleinen etu samaistetaan julkisen vallan ajamaan etuun, on usein samalla kyseessä jonkun 

muunkin tahon etu. Ks. Siikavirta 2006, s. 31.  Kokon mukaan, kun yleinen etu yhdistyy eri tavoin eri tahojen yksityisiin 

etuihin, yksityiset edut eivät kuitenkaan summana muodosta vastaavaa yleistä etua – yksityisillä eduilla saatetaankin sa-

manaikaisesti tukea ristiriitaisia ympäristöedun elementtejä. Ks. Kokko 2003, s. 191. 
41 Kokko 2020, s. 7. 
42 Ks. esimerkiksi Hollo 2004b, s. 449–451; Hollo 2009b; Kokko 2017b, s. 265–267; Kokko 2020, s. 5–7; Kuusiniemi ym., 

päivittyvä julkaisu, VIII Ympäristövastuu – Ympäristövastuun perusteet. 
43 Asetelma ympäristövastuullisen toimijan ja viranomaisen välillä muodostaa julkisoikeudellisen oikeussuhteen ytimen. 

Ks. Kokko 2020, s. 6. 
44 Kyseiset valvontakeinot kattavat ennakollisen valvonnan, seurannan sekä jälkivalvonnan keinot. Ks. Hollo 2004a, s. 

79. 
45 Tällaisen teon tai laiminlyönnin seuraamuksella viestitään sen moitittavuutta ja jonka tavoitteena on ennalta ehkäisevä 

vaikutus myöhemmin syntyvissä vastaavissa tilanteissa. Ks. Kokko 2020, s. 7. Ks. tarkemmin rikosoikeudellisesta ympä-

ristövastuusta Kokko – Mähönen 2015, s. 50–55. 
46 Vrt. Julkisoikeudellinen ympäristövastuu taas ei edellytä vahingonkorvausvaateen esittämistä eikä edes yksittäisen 

vahingonkärsijän olemassaoloa. Ks. Hollo 2009a, s. 496–497, 518. 
47 Yksityisoikeudellisen korvausvastuun rajoittamisesta ympäristön suojelemisen kannalta ks. esimerkiksi Hollo 2004a, 

s. 56–57; Hollo 2004b, s. 450–451. 
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oikeuspoliittisena tehtävänä on ennaltaehkäistä ympäristövahinkojen syntymistä, jolloin myös ympä-

ristön suojeleminen yleisenä etuna korostuu.48 

Linna ja Kokko ovat painottaneet ympäristövastuun luonnetta ensinnäkin ympäristöä yleisenä etuna 

suojelevana ja julkisoikeudellisessa kontekstissaan ilmenevänä toimimisvelvollisuutena, merkiten 

vastuullisen konkreettista mahdollisuutta joutua hallintopakon kohteeksi.49 Kuitenkin myös yksityis-

oikeudellisissakin järjestelyissä voidaan sopia eräänlaisesta toimimisvelvollisuudesta: esimerkiksi 

kiinteistö- ja yrityskaupassa myyjä ja ostaja voivat sopia konkreettisista toimista kaupan kohteena 

olevaan kiinteistöön sisältyvän pilaantuneen maaperän puhdistamiseksi.50 Toimimisvelvollisuuden 

sisältönä on sekä ympäristövaikutuksia koskeva selvillä olo ja aktiiviset korjaavat toimet että velvol-

lisuus pidättäytyä ympäristölle merkittävän haitallisista toimista, joista aiheutuu vastuutaholle kus-

tannuksia. Näin ollen toimimisvelvollisuus sisältää Linnan esittämällä tavalla korjaaviin ja muihin 

toimiin liittyvän kustannusvastuun.51 

Toisaalta valvontaviranomainen voi esimerkiksi YSL 182a §:n nojalla ryhtyä ympäristön pilaantumi-

sen ehkäisemiseksi tai rajoittamiseksi välttämättömiin toimiin välittömän hallintopakon muodossa, 

jos näistä toimista vastuullista ei saada niihin velvoitetuksi, jolloin kustannukset peritään vastuuta-

holta jälkikäteen takaisin.52 Vastaavasti korvausvelvollisen tulee YVL 6 §:n mukaisesti korvata muun 

muassa viranomaisen ympäristövahingon johdosta suorittamien vahingontorjunta- ja ennallistamis-

toimien kustannukset.53 Ympäristövastuu merkitsee siis vastuutahon vastuuta myös niistä kustannuk-

sista, joita viranomaisen toimista aiheutuu, kun vastuutaho laiminlyö ympäristövastuunsa. Linnan 

mukaan ympäristövastuussa on tällöin kysymys kustannuskorvausvastuusta, jossa myös yksityisoi-

keudellinen korvaussääntely saa julkisoikeudellisia, yleisen ympäristöedun suojelemista palvelevia 

piirteitä.54 Ympäristöä yleisenä etuna suojaava ympäristövastuu voidaan nähdä tällöin julkis- ja 

 
48 HE 165/1992 vp, s. 3; Hollo 2004a, s. 64. 
49 Linna 2016, s. 377–381, 401; Kokko 2020, s. 13. 
50 On kuitenkin huomioitava, että tällainen sopiminen, joka voi sinällään ratkaista esimerkiksi tilanteita, joissa puhdista-

misen kustannusten arviointi on vaikeaa, ei voi syrjäyttää laissa, esimerkiksi YSL 133.2 §:ssä, säädettyä julkisoikeudel-

lista puhdistamisvastuuta. Yksityisoikeudelliselle sopimukselle on kuitenkin annettu vastuun siirtävää merkitystä oikeus-

käytännössä. Ks. esimerkiksi KHO 2005:52. 
51 Linna 2016, s. 378. Oikeuskäytännöstä ks. esimerkiksi KHO 15.1.2017 taltio 99, jonka perusteluissa todetaan nimen-

omaisesti puhdistamisvastuun sisältävän vastuun puhdistamisesta aiheutuvista kustannuksista. 
52 HE 116/2018 vp, s. 6–7, 20–21. YSL 182a § on osa toissijaisten ympäristövastuujärjestelmien kehittämisen kokonai-

suutta. Toiminnanharjoittajan joutuessa konkurssiin alueellinen ELY-keskus on voinut huolehtia kiinteistöllä varastoitu-

jen vaarallisten kemikaalien poiskuljettamisesta ja hävittämisestä, jotta vakava ympäristön pilaantumisen vaara vältettäi-

siin. Vaikka varsinainen toimimisvelvollisuus kuuluisikin esimerkiksi konkurssipesälle yhdessä toiminnanharjoittajan 

kanssa, siitä huolimatta viranomainen toimii käytännön pakosta. Ks. esimerkiksi KHO 2003:51 ja KHO 2017:53, joissa 

konkurssipesällä oli jätteen haltijana toimimisvelvollisuus. 
53 Ks. HE 165/1992 vp, s. 26, jossa todetaan, että kyse ei välttämättä ole kehenkään yksityiseen kohdistuneesta ympäris-

tövahingosta taikka sellaisen uhasta, vaan kysymys voi olla myös yleistä etua loukkaavasta häiriöstä, kuten esimerkiksi 

pohjaveden pilaantumisesta vahingon aiheuttajan omalla alueella. 
54 Linna 2016, s. 378. 
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yksityisoikeudellisista aineksista koostuvana kokonaisuutena vastuutahojen toimimisvelvollisuuksia, 

sisältäen sekä kustannusvastuun että toimimisvelvollisuuksien laiminlyönnistä seuraavan kustannus-

korvausvastuun. 

Sekä julkisoikeudelliset että yksityisoikeudelliset ympäristövastuunormit, asettaessaan ympäristövas-

tuuta konkretisoivia käyttäytymisvaatimuksia, ilmentävät vastuuta laajasti. Ne edellyttävät toimin-

nanharjoittajan tai muun ympäristövastuullisen vastuuta vaikutuspiirissään olevasta ympäristöstä si-

ten, että toiminnan vaikutukset ympäristössä otetaan huomioon kauttaaltaan. Näin ollen julkis- ja yk-

sityisoikeudelliselle ympäristövastuulle on ominaista vastuun ankara luonne. Yksityisoikeudellisen 

korvausvastuun ankaruus käy nimenomaisesti ilmi YVL 7.1 §:stä, jonka mukaan korvausvelvollisuus 

syntyy siitä huolimatta, että vahinkoa ei ole aiheutettu tahallisesti tai huolimattomuudesta. Vastaa-

valla tavalla YSL 133.1 §:n mukainen julkisoikeudellinen puhdistamisvelvollisuus on ankaraa siinä 

mielessä, ettei vastuun syntyminen edellytä vastuulliselta tahallisuutta tai huolimattomuutta. 

Sekä yksityisoikeudellinen että julkisoikeudellinen ympäristövastuu voidaan kohdistaa normistosta 

riippuen moneen eri tahoon. Usein puhutaan ensisijaisesta ja toissijaisesta vastuutahosta. Ensinnäkin 

vastuu voidaan kohdistaa aiheuttajaan tai toiminnanharjoittajaan, nykyiseen tai edelliseen alueen 

omistajaan tai haltijaan taikka viime kädessä kuntaan tai valtioon.55 Toisaalta ympäristövahinkoihin 

voidaan varautua myös ennakolta siten, että vahingon toteutuessa tai uhatessa tarpeelliset toimenpi-

teet kustannetaan vakuutuksesta tai puhdistamisrahastosta ensisijaisen vastuutahon ollessa maksuky-

vytön, tuntematon tai tavoittamattomissa.56 

Tältä pohjalta julkis- ja yksityisoikeudelliset keinot limittyvät ympäristöä yleisenä etuna suojelevaksi 

vastuusääntelyn kokonaisuudeksi. Tässä kontekstissa ympäristövastuun jakaminen ensisijaiseen ja 

toissijaiseen vastuuseen kuvastaa sitä, miten vastuita, sisältäen eri velvollisuuksien ja niihin liittyvien 

kustannusten mahdolliset kantajatahot, ympäristölainsäädännössä jaetaan. On huomioitava, että sekä 

ensisijaiseen että toissijaiseen ympäristövastuuseen kohdistuu ympäristöperusoikeuden asettama, 

kollektiiviseen vastuuseen liitetty julkisvallan perustuslaillinen toimeksianto.57 

Toissijainen ympäristövastuu voi edellä kuvattua Linnan systematisointia mukaillen kohdentua vas-

tuutahoon yhtäältä toimimisvelvollisuutena, johon kustannusvastuu säilyy. Toissijaisessa vastuussa 

on tällöin kysymys ympäristölainsäädännön yleiskieltoihin kuuluvasta toissijaisesta 

 
55 Ks. esimerkiksi Hollo 2004a, s. 62–63; Tuomainen 2006, s. 150–154. 
56 Tuomainen 2006, s. 79; Tuomainen ym. 2020, s. 43. 
57 Kokko 2020, s. 7. 
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toimimisvelvollisuudesta.58 Toisaalta toissijainen vastuu voi tarkoittaa toissijaisen vastuujärjestelmän 

(TOVA-järjestelmän) rahoitusvelvollisuutta, jolla tarkoitetaan kolmannen, tyypillisesti julkisvallan, 

viime sijassa täyttämän toimimisvelvollisuuden mahdollistavaa kustannusvastuuta, joka ei liity kui-

tenkaan mihinkään sinänsä tietystä toiminnasta tai laiminlyönnistä johtuvaan varsinaiseen oikeudel-

liseen korjausvastuuseen.59 

Tässä tutkielmassa keskitytään näistä kahden toissijaisen vastuun muodoista ennen kaikkea toissijai-

seen toimimisvelvollisuuteen, jolloin tutkielmassa tarkoitetulla alueen haltijan toissijaisella maaperän 

puhdistamisvelvollisuudella viitataan nimenomaisesti YSL:iin ja sitä ilmentämään julkisoikeudelli-

seen vastuujärjestelmään. Julkisoikeudellisessa ympäristövastuussa on siten tässä tutkielmassa kyse 

ympäristön ennallistamisesta eli lainvastaisen olotilan poistamisesta korjaamalla ympäristölle aiheu-

tuneet haitalliset muutokset. Julkisoikeudelliseen ympäristövastuuseen lukeutuvat lisäksi muut laissa 

säädetyt toimintavelvoitteet ja yleiset kiellot ympäristövahinkojen ennaltaehkäisemiseksi.60 Kotimai-

sessa lainsäädännössä julkisoikeudellista ympäristövastuusääntelyä ei ole yhtenäistetty, vaan niin 

vastuun sisältö kuin sen kohdistuminenkin määräytyvät eri ympäristöoikeudellisten normien mukaan 

ympäristövahinkotyypistä riippuen. Vastuun sisältöön voivat vaikuttaa myös olosuhteet, jolloin vas-

tuutaho, vastuun laajuus, tarpeelliset toimenpiteet ja niiden tavoitetaso muodostuvat tapauskohtai-

sesti.61 Seuraavaksi siirrytäänkin tarkastelemaan maaperän pilaantumista ja maaperän puhdistamis-

velvollisuutta YSL:n kontekstissa. 

2.2 YSL:n soveltamisala ja pilaantumisen määritelmä 

Teollisuuspäästödirektiivin62 toimeenpaneva YSL on keskeisin säädös ympäristön pilaantumisen tor-

junnassa. YSL 1 §:n 1 kohdan mukaisesti lain keskeisimpinä tavoitteina on ehkäistä ympäristön pi-

laantumista ja sen vaaraa, ehkäistä ja vähentää päästöjä sekä poistaa pilaantumisesta aiheutuvia hait-

toja ja torjua ympäristövahinkoja. YSL perustuu ympäristölupa- ja ilmoitusmenettelyyn, erilaisiin 

toiminnanharjoittajan velvollisuuksiin, periaatteisiin ja kieltoihin, pilaantuneen maaperän ja 

 
58 Yleiskiellolla tarkoitetaan tässä erityisesti YSL 16 §:n mukaista maaperän pilaamiskieltoa. Muita yleiskieltoja ovat 

esimerkiksi YSL 17 §:n pohjaveden pilaamiskielto, JäteL 72 §:n roskaamiskielto sekä NaapL 17 §:n immissiokielto. Ks. 

lisää yleiskielloista esimerkiksi Kokko – Mähönen 2015, s. 57–58; Kokko 2017b, s. 296–300.  
59 Tuomainen ym. 2020, erityisesti s. 18–26, 43–44; Pihalehto 2020, s. 238–249. Tällöin kyse ei kuitenkaan ole Linnan 

muotoamasta jälkikäteisestä kustannuskorvausvastuusta, vaan lähinnä taloudellisen kokonaisrasituksen muodossa yhteis-

kunnallisesta ympäristövastuusta, jossa vastuun kohdentamista käsittelevä sääntely saa taloudelliseksi ohjaukseksikin lu-

ettavia piirteitä. Ks. lisää Hollo 1988, s. 9. 
60 Ks. myös Linna 2016, s. 379–380. 
61 Ks. Tuomainen 2006, s. 245. Esimerkiksi pilaantunut maaperä tulee puhdistaa lähtökohtaisesti käyttötarkoituksen edel-

lyttämään tasoon, jolloin pilaantunutta maaperää koskevan puhdistamisvastuun konkreettinen sisältö ja laajuus voivat 

vaihdella samalla alueella eri ajankohtina. 
62 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/75/EU teollisuuden päästöistä (yhtenäistetty ympäristön pilaantu-

misen ehkäiseminen ja vähentäminen) A: 24.11.2010. 
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pohjaveden puhdistamisvelvollisuuteen sekä viranomaisen valvontatoimintoihin, joiden avulla pyri-

tään saavuttamaan kyseiset lain tavoitteet. 

YSL 2.1 §:n mukaan lakia sovelletaan teolliseen ja muuhun toimintaan, josta aiheutuu tai saattaa 

aiheutua ympäristön pilaantumista. Huomionarvoista soveltamisalasäännöksen osalta on, että lain so-

veltamisala ei rajoitu tietyssä muodossa tai tietyllä tavalla harjoitettuun toimintaan, vaan ratkaisevaa 

on toiminnan tosiasialliset tai potentiaaliset vaikutukset, joita peilataan YSL:n määritelmäsäännök-

siin.63 Ympäristön pilaantumisen määritelmä on lain soveltamisen kannalta avainkäsite, joka pyrkii 

lain tavoitteiden mukaisesti ehkäisemään ympäristön pilaantumista ottaen huomioon ympäristön ko-

konaisvaltaisesti. YSL 5.1 § 2 kohdan ympäristön pilaantumisella tarkoitetaan sellaista päästöä64, 

jonka seurauksena aiheutuu joko yksin tai yhdessä muiden päästöjen kanssa esimerkiksi terveyshait-

taa, haittaa luonnolle ja sen toiminnoille taikka ympäristön yleisen viihtyvyyden ja virkistyskäytön 

vähentymistä. 

YSL:n soveltamisala ja pilaantumisen määritelmä ovat siis kiinteässä yhteydessä keskenään ja KHO 

onkin katsonut, että viranomaiset eivät ole voineet asettaa toimijalle YSL:iin perustuvaa velvoitetta, 

kun asiassa ei näytetty syntyneen laissa tarkoitettua ympäristön pilaantumista.65 Hollon mukaan pi-

laantumisen käsite rakentuu ympäristöoikeudessa perinteisen kolmiportaisen mallin varaan: ensinnä-

kin määritelmään kuuluu inhimillinen toiminta (”jättää” tai ”päästää”), toiseksi ympäristössä havait-

tava muutos (”maaperän laadun huononeminen”) ja kolmanneksi tästä muutoksesta aiheutuvat erilai-

set haittavaikutukset. Pelkkä ympäristön muutos onkin oikeudellisesti merkityksetön ilman oletetta-

vaa haittaa.66 Tältä pohjalta voidaankin todeta, että YSL:n tausta-arvona ei ole ympäristöä muokkaa-

van toiminnan kieltäminen tai estäminen, vaan sen haitallisten vaikutusten kontrolloiminen. 

Pilaantumisen määritelmä ei kuitenkaan vielä sellaisenaan ratkaise, minkä tasoinen pilaantuminen on 

sallittua, sillä pilaantumisen määritelmä itsessään ei ole yleinen pilaantumisen aiheuttamisen kielto. 

Kysymys on nimenomaan pilaantumisen normatiivisesta käsitteestä, joka osoittaa sekä YSL:n sovel-

tamisalan että viranomaisten toimivallan. Pilaantumisen käsitettä käytetään laissa eri yhteyksissä, 

joista kulloinkin tapauskohtaisesti in casu ilmenee, mikä merkitys sille on annettava. Maaperän osalta 

 
63 Ekroos ym. 2012, s. 545, 491–495, 535–539. Vrt. YVL:n soveltamisala, jonka mukaan ympäristövahinkona korvataan 

tietyllä alueella harjoitetusta toiminnasta johtuva vahinko. Ks. lisää Hollo ym. 2018, 21–24. 
64 Päästöllä tarkoitetaan YSL 5.1 § 1 kohdan mukaisesti ihmisen toiminnasta aiheutuvaa aineen, energian, melun, tärinän, 

säteilyn, valon, lämmön tai hajun päästämistä, johtamista tai jättämistä yhdestä tai useammasta kohdasta suoraan tai epä-

suorasti ilmaan, veteen tai maaperään. 
65 Ks. esimerkiksi KHO 2003:11, jossa kunnallisilla viranomaisilla ei ollut KHO:n mukaan toimivaltaa asettaa maanomis-

tajalle läjitysalueen siistimistä ja maisemointia koskevaa YSL:n mukaista velvoitetta, koska läjityspaikan ei katsottu ai-

heuttavan YSL:n määritelmäsäännöksessä tarkoitettua ympäristön pilaantumista. 
66 Hollo 2004a, s. 55, 67; Hollo 2009a, s. 444. 
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pilaantumisen käsite ilmenee YSL 16 §:n maaperän pilaamiskieltona, mutta se liittyy myös YSL:n 

mukaisiin viranomaisen norminantovaltuuksiin.67 

2.3 Maaperän pilaamiskielto 

Ympäristön pilaamisen sallittavuus ratkaistaan ensisijaisesti YSL:n mukaisessa ennakkovalvontame-

nettelyssä, koska YSL 5.1 §:n ympäristön pilaantumismääritelmä ei sisällä yleistä ympäristön pilaa-

miskieltoa.68 Laki sisältää kuitenkin kolme nimenomaista pilaamiskieltosäännöstä koskien maaperän 

pilaamiskieltoa, pohjaveden pilaamiskieltoa sekä merta koskevia erityisiä kieltoja. Kieltojen ydinsi-

sältönä on, että ympäristöön, maahan tai vesistöön ei saa päästää sellaista jätettä tai ainetta, joka voi 

aiheuttaa pilaantumista taikka haittaa terveydelle ja ympäristölle.  

Maaperän pilaamiskiellosta säädetään YSL 16 §:ssä, jonka mukaan maahan ei saa jättää tai päästää 

jätettä tai muuta ainetta taikka eliöitä tai pieneliöitä siten, että seurauksena on sellainen maaperän 

laadun huononeminen, josta voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, viihtyisyy-

den melkoista vähentymistä tai muu niihin verrattava yleisen tai yksityisen edun loukkaus (kurs. 

tässä).69 Maaperän pilaamiskieltosäännös koostuu siis päästöstä ja sen aiheutumisen kuvauksesta, 

seurauksen todennäköisyydestä, pilaantumisvaikutuksen kohteesta, vaikutuksen ilmenemisestä sekä 

seurauksen kuvauksesta kiellon suojaamille intresseille. Maaperän laadun todentaminen tapahtuu 

käytännössä teknistieteellisin menetelmin ja havainnoin.70 Maaperän pilaamiskielto on ehdoton ja 

voimassa suoraan lain nojalla, eikä merkitystä ole sillä, onko pilaantuminen tapahtunut tahallisesti 

vai ei. Maaperän pilaamiskielto otetaan ympäristölupaa edellyttävien toimintojen osalta huomioon 

lupamenettelyssä ja lupamääräyksiä asetettaessa. Toimintaan myönnetty lupa ei anna oikeutta maa-

perän pilaamiskiellon vastaiseen menettelyyn, vaikka lupaviranomainen ei olisi erikseen kieltänyt 

maaperän pilaamista tai lupapäätöksen noudattaminen johtaisi käytännössä maaperän pilaantumi-

seen.71 Näin luvan noudattaminen ei luo oikeudellista suojaa pilaajalle.72 

 
67 Tuomainen 2006, s. 115–119. Pilaantumisen käsitteellä on keskeinen merkitys lain normihierarkian kannalta, koska 

alemman tasoisia säännöksiä on mahdollista antaa ainoastaan, kun kyse on pilaantumisesta tai sen vaaraa aiheuttavasta 

toiminnasta. Ks. lisää Hollo 2009a, s. 447–449. 
68 Ekroos ym. 2012, s. 550. Maaperän pilaamiskieltoa luonnehditaan yleiseksi periaatesäännökseksi, jonka valvonta ta-

pahtuu lain ennakko- ja jälkivalvonnan keinoin. 
69 Kielto vastaa sisällöltään aikaisempaa VYSL 7 §:n säännöstä ja myös sitä edeltänyttä jätelain 24 §:n mukaista maaperän 

saastuttamiskieltoa. 
70 Hollo 2004a, s. 55. Jos tekniset havainnot osoittavat loukkauksen tapahtuneen, seurauksena on aiheuttajan määrittele-

minen ja tunnistaminen sekä lain mukaisen puhdistamisvelvollisuuden asettaminen. Ks. lisää Komiteanmietintö 1996:11 

ja 12, s. 83. 
71 Ks. HE 214/2013 vp, s. 96. 
72 Maaperän pilaamiskieltosäännös kattaa sekä jätteen aktiivisen että passiivisen jättämisen maahan. Ks. HE 84/1999 vp, 

s. 45; Tuomainen 2006, s. 123–124. 
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Maaperän pilaamiskiellon tavoitteena on estää niitä haitallisia seurauksia, jotka ovat peräisin maape-

rään jätetystä tai päästetystä aineesta. Tällöin on huomattava, että maaperän pilaamiskieltosäännös ei 

sellaisenaan estä maaperään kohdistuvaa toimintaa, mutta tekee siitä kiellettyä silloin, kun sen seu-

rauksena on maaperän laadun huonontuminen73, josta edelleen aiheutuu säännöksessä kielletty seu-

raus.74 Maaperän pilaamiskieltosäännöksen luonteesta yleisenä kieltona johtuu, että valvontaviran-

omaisen ei tarvitse käynnistää erikseen menettelyä ympäristöluvan muuttamiseksi. Kiellon vastainen 

menettely on sen sijaan mahdollista kieltää välittömästi.75 YSL 16 §:n maaperän pilaamiskieltosään-

nöstä pidetäänkin tältä pohjalta maaperänsuojelunäkökohtiin perustuvana elementteinä YSL:n koko-

naisuudessa.76 Pilaantuneen maaperän puhdistamisvelvollisuus rakentuukin maaperän pilaamiskiel-

tosäännöksen varaan, sillä säännös sisältää ne yleisen edun vuoksi suojattavat intressit, jotka aktivoi-

vat YSL 133 §:n mukaisen maaperän puhdistamisvelvollisuuden.  

2.4 Maaperän puhdistamisvelvollisuus 

2.4.1 Ensisijainen vastuutaho 

Maaperän pilaamiskieltosäännös ja puhdistamisvelvollisuussäännös ovat toisiinsa nähden erillisiä, 

mutta ne muodostavat keskenään toiminnallisen kokonaisuuden.77 Ensisijaisesti maaperän pilaantu-

mistilanteita pyritään ennaltaehkäisemään edellä käsitellyllä pilaamiskiellolla, mutta mikäli pilaantu-

minen on siitä huolimatta päässyt tapahtumaan, sovelletaan säännöksiä pilaantuneen maaperän puh-

distamisvelvollisuudesta. Maaperän pilaantumisesta aiheutuvasta puhdistamisvelvollisuudesta sääde-

tään YSL 133 §:ssä, jonka 1 momentin mukaan se, jonka toiminnasta on aiheutunut maaperän tai 

pohjaveden pilaantumista, on velvollinen puhdistamaan pilaantuneen maaperän ja pohjaveden siihen 

tilaan, ettei siitä voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. 

 
73 Kieltoon liittyvän vastuun kannalta ei ole lainvastaista ylläpitää maaperän huonoa laatua, joka on aiheutunut luonnol-

lisista tai tuntemattomista syistä. Maaperän pilaamiskieltosäännöstä sovelletaankin ainoastaan ihmistoiminnan aiheutta-

maan pilaantumiseen. Ks. Hollo 2004a, s. 55; Tuomainen 2006, s. 122. 
74 KHO onkin ratkaisussa KHO 16.08.2001 taltio 1863 vahvistanut pilaamiskiellon edellytykseksi pilaantumisesta aiheu-

tuvan kielletyn seurauksen. Asiassa ratkaistavana oli se, oliko asiassa kyse vanhan jätelain 19§:n tarkoittamasta roskaan-

tumisesta vai 22 §:n mukaisesta maaperän pilaantumisesta. KHO:n mukaan kyse ei ollut maaperän pilaantumisesta, koska 

”asiassa ei ilmennyt sellaista, joka olisi viitannut alueen maaperän saastumiseen tai sellaiseen alueen maaperän huonon-

tumiseen, josta aiheutuisi jätelain 22 §:n 1 momentissa tarkoitettuja haitallisia vaikutuksia ympäristölle tai terveydelle” 

(kurs. tässä). 
75 HE 84/1999 vp, s. 45 
76 Tuomainen 2006, s. 120–21. 
77 Tuomainen 2006, s. 130. Puhdistamisella tarkoitetaan tässä haitallisesti muuttuneen maaperän aiheuttamien haittojen 

tai riskien poistamista taikka merkittävää vähentämistä. Ks. lisää Tuomainen 2006, s. 31. Hollo puolestaan käyttää käsi-

tettä ennallistaminen, jolla hän tarkoittaa kaikkien niiden toimien yhteisnimitystä, joita pilaantumisen ehkäisyvelvollisuus 

voi kattaa, kuten esimerkiksi tutkiminen, puhdistaminen ja eristäminen. Ks. Hollo 2004a, s. 52–53. VYSL:n esityöt taas 

sisältävät esimerkkejä konkreettisista puhdistamistoimista, joita ovat maa-aineksen vaihtaminen puhtaaseen, kompos-

tointi, huokosilmakäsittely, maaperän betonointi tai peittäminen sekä muut vastaavat käsittelytoimet. Ks. HE 84/1999 vp, 

s. 83. 
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Aiheuttamisperiaatteen mukaisesti pilaantuneen maaperän puhdistamisvastuussa on siis ensisijaisesti 

pilaantumisen aiheuttaja. YSL 133.1 § ei kuitenkaan tarkemmin määrittele aiheuttajaksi katsottavaa 

tahoa, mutta oikeuskirjallisuudessa omaksutun kannan mukaan tältä osin on sovellettava YSL 5.1 § 

8 kohdan mukaista toiminnanharjoittajaa koskevaa määritelmää.78 Sen mukaan toiminnanharjoitta-

jalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka harjoittaa ympäristön pilaantumisen 

vaaraa aiheuttavaa toimintaa tai joka tosiasiallisesti määrää toiminnasta. Tältä pohjalta aiheuttajan 

ensisijaista vastuuta voidaan perustella aiheuttamisperiaatteen lisäksi myös sillä, että nimenomaan 

toiminnanharjoittajaan, joka on lähtökohtaisesti maaperän pilaantumisen aiheuttaja, kohdistuu YSL 

2 luvun mukaiset velvollisuudet ja kiellot.79 Näin juuri tällä taholla on ensi kädessä parhaat edelly-

tykset suoriutua maaperän puhdistamisesta, sillä toiminnanharjoittajaan kohdistuvat velvollisuudet 

edellyttävät tämän tuntevan ympäristönsuojelun kannalta tehokkaimmat keinot yhtäältä rajoittaa ja 

ehkäistä pilaantumisesta aiheutuvia haittoja sekä toisaalta puhdistaa pilaantunut maaperä.80 

Maaperän puhdistamistoimiin ryhtyminen edellyttää lain 135 §:n mukaista selvitysvelvollisuutta, 

jonka myötä saadaan tieto pilaantumisen laajuudesta, sen ympäristölle haitallisista vaikutuksista, puh-

distamistarpeesta, tarpeellisista kunnostustoimenpiteistä ja puhdistamisen kannalta tarvittavista mää-

räyksistä. Selvittämisvelvollisuutta pidetäänkin puhdistamisen esiasteena ja osana aiheuttajan julkis-

oikeudellista puhdistamisvelvollisuutta. Selvittämisvelvollisuus tulee toisaalta kyseeseen myös itse-

näisenä velvoitteena. Tällöin viranomainen voi asettaa sen toiminnanharjoittajalle, milloin sillä on 

perusteltua syytä epäillä pilaantumisen tapahtuneen.81 

Puhdistamisvelvollisuus on luonteeltaan ankaraa eli tuottamuksesta riippumatonta vastuuta, sillä ai-

heuttajalle syntyy puhdistamisvelvollisuus ilman, että vastuullinen on menetellyt huolimattomasti. 

Tuomainen toteaakin, että jo säännöksen vastaisen olotilan olevan vastuun syntymiselle riittävää.82 

Nähdäkseni täsmällisempää olisi puhua YSL 16 §:n maaperän pilaamiskieltosäännöksen vastaisesta 

olotilasta, koska puhdistamisvastuuta koskeva YSL 133.1 § asettaa viime kädessä sen tilan, johon 

puhdistamistoimilla pyritään. 

 
78 Komiteanmietintö 1996:11 ja 12, s. 143; Tuomainen 2006, s., 150. Toiminnanharjoittaja-määritelmä on yleisestikin 

keskeinen YSL:n mukaisia vastuita kohdennettaessa. Esimerkiksi teollisen toiminnan yhteydessä aiheuttajana on pidetty 

nimenomaisesti sitä, joka on muun lainsäädännön mukaan katsottava toiminnanharjoittajaksi. Ks. lisää esimerkiksi Tuo-

mainen 2001, s. 137–138. 
79 Toiminnanharjoittajaan kohdistuu esimerkiksi YSL 6 §:n mukainen selvilläolovelvollisuus, jonka mukaan toiminnan-

harjoittajan on oltava selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja niiden hallinnasta sekä haitallis-

ten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista. 
80 Komiteanmietintö 1996:11 ja 12, s. 81; HE 214/2013 vp, s, 89–90; Ekroos ym. 2012, s. 598. 
81 Hollo 2004a, s. 90; Tuomainen 2006, s. 133–134. Ks. myös YSL 134 §, jonka nojalla aiheuttajalla on velvollisuus 

välittömästi ilmoittaa valvontaviranomaiselle, mikäli maahan on päässyt ainetta, joka saattaa aiheuttaa pilaantumisen. 
82 Tuomainen 2006, s. 132–133. Aiheuttaja ei vapaudu vastuusta silloinkaan, vaikka tämä olisi harjoittanut toimintaa 

ympäristölupien määräysten ja lainsäädännön mukaisesti. Ks. myös Ekroos ym. 2012, s. 598. 
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2.4.2 Toissijainen puhdistamisvelvollisuus ja suhde ensisijaiseen vastuutahoon 

Toissijaisella puhdistamisvelvollisuudella tarkoitetaan toimimisvelvollisuutta, jossa on kyse nimensä 

mukaisesti sellaisesta ympäristövastuun muodosta, joka toteutuu kustannusvastuun sisältävänä vel-

vollisuutena toimia. Toissijainen toimimisvelvollisuus merkitsee tällöin vastuutahoon kohdennetta-

vaa velvoitetta tehdä tapauskohtaisesti määräytyviä, konkreettisia toimenpiteitä ympäristön ja yleisen 

edun hyväksi, kun ensisijainen vastuutaho on tuntematon tai laiminlyönyt vastuunsa. Tällaisena tois-

sijainen toimimisvelvollisuus palautuu ajatukseen siitä, että pilaantuneen maaperän jäämistä hallitse-

mattomaan tilaan ei voida pitää hyväksyttävänä myöskään silloin, kun maaperän pilaajaa ei saataisi 

vastuuseen.83 

YSL 133.2 §:ssä säädetään toissijaisesta puhdistamisvelvollisuudesta, jonka mukaan: 

Jos maaperän pilaantumisen aiheuttajaa ei saada selville tai täyttämään puhdistamisvelvollisuuttaan ja 

jos pilaantuminen on tapahtunut alueen haltijan suostumuksella tai hän on tiennyt tai hänen olisi pitä-

nyt tietää alueen tila sitä hankkiessaan, alueen haltijan on puhdistettava alueen maaperä siltä osin kuin 

se ei ole ilmeisen kohtuutonta. Alueen haltija vastaa samoin edellytyksin myös pilaantuneen pohjave-

den puhdistamisesta, jos pilaantuminen on johtunut kyseisen alueen maaperän pilaantumisesta. 

Alueen haltijan toimimisvelvollisuus on YSL:n mukaan aina toissijaista ensisijaisen vastuutahon eli 

pilaantumisen aiheuttajan vastuuseen nähden. Jotta alueen haltijan vastuu ylipäätään voisi aktualisoi-

tua, on seuraavien vastuun muodostumisen edellytysten täytyttävä: 

1) pilaantumisen aiheuttajaa ei saada selville tai tavoiteta taikka aiheuttajaa ei saada täyttämään puh-

distamisvelvollisuuttaan; 

2) pilaantuminen on tapahtunut alueen haltijan suostumuksella tai tämä on tiennyt tai tämän olisi 

pitänyt tietää alueen kunto sitä hankkiessaan eikä; 

3) pilaantuneen alueen puhdistamisvelvollisuus johda ilmeiseen kohtuuttomuuteen. 

Alueen haltijan puhdistamisvelvollisuus edellyttää sanamuotonsa mukaisesti, että vastuun kohdenta-

misessa ensisijaiseen vastuutahoon on epäonnistuttu. Näin YSL 133.2 §:n säännös asettaa viranomai-

selle tietynlaisen velvollisuuden selvittää pilaantumisen aiheuttaja ja hallintopakkoa käyttäen velvoit-

taa tämä maaperän puhdistamistoimiin. Vasta, kun tällaiset toimenpiteet eivät tuota toivottua loppu-

tulosta, voi vastuun kohdentuminen alueen haltijaan ylipäätään tulla kyseeseen.84 

 
83 Ks. esimerkiksi HE 77/1993 vp, s. 27; Kuusiniemi ym., päivittyvä julkaisu, VII Ympäristönsuojelu – Ympäristönsuoje-

lulaki - Pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistaminen. 
84 Tuomainen 2006, s. 151–152; Kuusiniemi ym., päivittyvä julkaisu, VII Ympäristönsuojelu – Ympäristönsuojelulaki – 

Pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistaminen. Käytännössä ensi- ja toissijaisen toimimisvelvollisuuden välinen 

rajapinta voi osoittautua toisinaan hyvinkin häilyväksi, ks. tältä osin Utter 2010, s. 82–94 koskien VYSL 75.2 §:n mukai-

sen puhdistamisvelvollisuuden kohdentamista problematisoivia rajapintoja. 
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Jotta ymmärrettäisiin paremmin, milloin toissijaisen puhdistamisvelvollisuuden edellytykset ylipää-

tään tulevat harkittaviksi, on selvitettävä, mitä käsitteellä alueen haltija tarkoitetaan toissijaisen puh-

distamisvelvollisen kontekstissa. YSL:ssä käsitettä ei ole määritelty, ja hallituksen esityksessäkin to-

detaan vain, että puhdistamisvelvollisuus kuuluu pilaantuneen alueen kiinteistön haltijalle.85 Kuiten-

kin toissijaista puhdistamisvelvollisuutta koskevan säännöksen perustana olevassa komiteanmietin-

nössä kiinteistön haltijaksi katsotaan se, jolla on tosiasiallinen vallintaoikeus kiinteistöön, jolloin alu-

een haltijana voidaan pitää alueen omistajaa tai vuokramiestä.86 

YSL:n julkisoikeudellisia vastuusäännöksiä joudutaan yksittäistapauksessa arvioimaan ja tulkitse-

maan johtuen lainsäädännön yleisyydestä ja kunkin pilaantumistapauksen yksilöllisyydestä. Lainsää-

dännössä ei käytännössä ole mahdollista yksilöidä jokaista erillistä potentiaalista soveltamistapausta, 

ja viime kädessä tuomioistuimen on otettava kantaa siihen, miten puhdistamisvelvollisuusnormeja 

sovelletaan tiettyyn yksittäistapaukseen.87 Ympäristöviranomaisen on ennen puhdistamisvelvollisuu-

den kohdentamista toissijaiseen vastuutahoon pyrittävä velvoittamaan ensisijainen vastuutaho eli 

maaperän pilaaja tarpeellisiin toimiin ympäristön hyväksi. Vain siltä osin kuin tässä epäonnistutaan, 

tulee sovellettaviksi toissijaisen puhdistamisvelvollisuuden tapauskohtaisen kohdentamisen säännös, 

jonka tehtävänä on suojella ympäristöä yleisenä etuna.88 Toissijainen puhdistamisvelvollisuus on tä-

ten ensisijaiseen vastuutahoon alisteista, tapauskohtaisesti kohdistettua vastuuta, joka syntyy ilman 

aiheuttamisperiaatteen mukaista välitöntä syy-yhteyttä pilaantumisen aiheuttaneeseen yksittäiseen 

toimintaan. Näin lähtökohtana on vastuun kohdentumisen epäonnistuminen varsinaiseen aiheuttajaan 

ennen kuin ylipäätään voidaan analysoida toissijaisen vastuun muiden edellytysten, alueen haltijan 

suostumuksen tai tietoisuuden sekä ilmeisen kohtuuttomuuden, täyttymistä. 

Seuraavassa siirrytään tarkastelemaan alueen haltijan toissijaisen maaperän puhdistamisvelvollisuu-

den edellytysten syntymistä seuraantotilanteissa, erityisseuraannossa (kiinteistönkauppa) ja yleisseu-

raannossa (perimys ja konkurssi). Tarkastelussa oletetaan, että maa-alue on pilaantunut YSL 16 §:n 

pilaamiskiellon vastaisesti ennen seuraantoa eikä uusi alueen haltija ole jatkanut pilaantumista ai-

heuttavaa toimintaa, jolloin alueen uutta haltijaa ei voida pitää pilaantumisen varsinaisena aiheutta-

jana eli ensisijaisena vastuutahona YSL 133.1 §:n mukaisesti. Tarkastelu kiinnittyykin YSL 133.2 

§:n mukaisen toissijaisen puhdistamisvelvollisuuden edellytysten täyttymisen arviointiin. 

 
85 HE 214/2013 vp, s. 141.  
86 Komiteanmietinnössä myös määräalan haltija rinnastetaan kiinteistön haltijaan. Ks. Komiteanmietintö 1996:11 ja 12, 

s. 144. Vastaavasti VYSL 75. 2 §:ssä esitöineen puhutaan yksinomaan alueen haltijasta rajaamatta esimerkiksi vuokra-

laista säännöksen soveltamisalan ulkopuolelle. Ks. HE 84/1999 vp, s. 83. 
87 Utter 2010, s. 82–83. 
88 Ks. Kokko 2017b, s. 298; Tuomainen ym. 2020, s. 41–43. 
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3 Kiinteistön luovutuksensaajan toissijainen maaperän puhdistamisvel-

vollisuus 
 

3.1 Kiinteistönkauppa ja puhdistamisvelvollisuuden kohdentuminen 

Kiinteistönkaupalla tarkoitetaan kiinteistön vastikkeellista luovutusta, jossa kiinteistön omistus siir-

tyy myyjältä ostajalle.89 Kiinteistönvaihdannalla on huomattava vaikutus Suomen talouteen, ja 

vuonna 2021 Suomessa toteutettiin yli 75 000 kiinteistönkauppaa.90 Kiinteistönkaupalla on osapuo-

lilleen merkittävä taloudellinen intressi. Pilaantuneen maaperän puhdistamisvelvollisuuden kohden-

tuminen kaupan osapuolten välillä onkin mielenkiintoinen ja taloudellisista lähtökohdistaan merkit-

tävä kysymys. Pilaantunut maaperä on yleensä varsin ikävä yllätys, koska puhdistamistoimenpiteet 

usein pitkittävät rakennusprojekteja ja voivat johtaa jopa miljoonien eurojen kustannuksiin riippuen 

pilaantumisen laajuudesta ja laadusta. Tästä johtuu, että merkittäviin kiinteistötransaktioihin sisältyy 

nykyään lähes aina ns. environmental due diligence -tarkastus, jossa tutkitaan, onko alueella mahdol-

lisesti pilaantuneita maita, ja tältä pohjalta suoritetaan riskiarvio ennen kaupantekoa.91 Tällainen en-

nalta varautuminen ei kuitenkaan aina ole mahdollista ja pilaantuneen maaperän puhdistamisvelvol-

lisuus saattaakin muodostua merkittäväksi kustannusongelmaksi kiinteistön uudelle omistajalle. 

Kiinteistönkauppaan sovelletaan maakaaren (540/1995, MK) 1–2 luvun säännöksiä. MK:n lähtökoh-

tana on sopimusvapaus, ja kiinteistönkauppaa koskevat yksityisoikeudelliset riidat ratkaistaankin 

yleisissä tuomioistuimissa. Kiinteistönkaupat osapuolet voivat keskinäisessä suhteessaan sopia ha-

luamallaan tavalla ympäristön pilaantumiseen liittyvästä vastuun- ja riskinjaosta MK 2:9.2:n mukai-

sesti. Tällöin sopimusosapuolet voivat esimerkiksi sopia siitä, kumpi osapuoli kantaa vastuun pilaan-

tuneen maaperän puhdistamisesta ja siitä aiheutuvista kustannuksista. Tällainen sopiminen voi kos-

kea niin tiedossa olevia kuin tuntemattomiakin vastuita.92 On kuitenkin huomattava, että pilaantuneen 

alueen julkisoikeudellista puhdistamisvelvollisuudesta ei voida sopia yksityisten sopijaosapuolten 

 
89 Muita luovutuksen muotoja ovat esimerkiksi kiinteistöjen vaihto ja lahja (MK 1:1). Ks. Jokela ym. 2010, s. 9. Kiinteis-

tönkauppaa koskevat tiukat muotovaatimukset, koska maa-alueen omistuksenvaihdokseen liittyy osapuolten intressien 

lisäksi myös julkisen edun näkökohtia, ja muotosäännöksillä pyritään turvaamaan omistussuhteiden selkeyttä ja julki-

suutta. Ks. HE 120/1994, s. 20. 
90 Ks. Kauppahintarekisteri ja koko maata koskevat tilastot. 
91 Ks. esimerkiksi Kirveskari 2009, s. 804. 
92 Kokko – Mähönen 2015, s. 50–52. Ks. myös KKO 2012:72, jossa elinkeinonharjoittajien välisen liikekiinteistöä kos-

kevan kauppakirjan mukaan ostaja otti vastatakseen kaikista mahdollisista rakennuksen korjaamisesta johtuvista kustan-

nuksista huolimatta siitä, oliko niitä huomioitu kustannusarviossa ja olivatko ne olleet kaupantekohetkellä mahdollisesti 

piileviä taikka oliko niillä terveydelle tai ympäristölle haitallisia vaikutuksia. Kauppakirjassa sovittiin lisäksi myyjän 

vastaavan pilaantuneen maaperän puhdistamisesta aiheutuvista kustannuksista, jos maaperä osoittautuu pilaantuneeksi. 

Korkein oikeus (KKO) totesi kauppakirjan ehdon olleen sanamuodoltaan yksiselitteinen, jolloin myyjä on ottanut vasta-

takseen mahdollisesti todettavasta maaperän pilaantumisesta ja ostaja kaikista rakennukseen liittyvistä virheistä. Vastuun-

rajoitusehto osoitti, että kaupan ehdoilla on tietoisesti jaettu sopijapuolten kesken vastuu kiinteistön virheistä kauppakir-

jasta ilmenevällä tavalla, ja se täytti MK:n mukaisen virheen vastuunrajoitusehdon yksilöintivaatimuksen. 
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välisellä sopimuksella viranomaisia velvoittavalla tavalla. Viranomaisilla on oikeus vaatia sitä tai 

niitä ryhtymään puhdistamistoimiin, jotka ovat lain mukaan vastuussa pilaantumisesta riippumatta 

siitä, mitä osapuolet ovat sopineet.93  

Kiinteistön luovutuksensaaja on alueen uuden haltijan ominaisuudessa YSL 133.2 §:n mukaisesti 

vastuussa maaperän puhdistamisesta, jos pilaantuminen on tapahtunut hänen suostumuksellaan tai 

hän on tiennyt tai hänen olisi pitänyt tietää alueen pilaantuneisuudesta sitä hankkiessaan, ja jos puh-

distusvelvollisuuden kohdentuminen häneen ei ole ilmeisen kohtuutonta. Seuraavaksi siirrytään tar-

kastelemaan näitä puhdistamisvelvollisuuden edellytyksiä kiinteistön luovutuksensaajaan nähden. 

3.2 Tietoisuus maaperän pilaantumisesta 

Alueen haltijan toissijainen puhdistamisvelvollisuus koskee ainoastaan tilanteita, joissa hän on anta-

nut suostumuksensa, on ollut muuten tietoinen pilaamisesta tai on hankkinut alueen vasta pilaantu-

misen jälkeen. Suostumuksesta on kysymys esimerkiksi silloin, kun kiinteistönomistaja on vuokran-

nut alueen sellaista toimintaa varten, jonka voidaan arvioida aiheuttavan maaperän pilaantumista.94 

Tietoisuus alueen pilaantuneisuudesta viittaa tässä kontekstissa omistajanvaihdostilanteisiin, joissa 

alueen uuden haltijan vastuusta vapautumisen edellytyksenä on perusteltu vilpitön mieli. Perustellulla 

vilpittömällä mielellä tarkoitetaan sitä, että alueen uusi haltija ei tiennyt eikä hänen tullutkaan tietää 

alueen pilaantuneisuudesta, jolloin huomiota kiinnitetään siihen, mitä alueen uuden haltijan olisi pi-

tänyt tiedossaan sekä havaittavissaan olevien seikkojen perusteella ymmärtää.95  

Tietoisuus maaperän pilaantuneisuudesta on YSL:ssä erityisen korostunut, sillä pilaantuneisuutta tu-

lisi myös osata epäillä ja huomiota tulisi kiinnittää siihen, millaisia tietoja alueen luovuttaja on anta-

nut. VYSL:n esitöissä mainitaan tällaisista mala fide -tilanteista esimerkkinä tilanne, kun kyllästämö-

alue tai huoltoasema ostetaan tietoisena alueella harjoitetusta toiminnasta huolimatta.96 Luovutuksen-

saajan tietoisuuden edellytys tuo tämän vastuuseen tuottamusharkintaa muistuttavan elementin, koska 

 
93 Hollo 2004a, s. 60–62; Herler 2005, s. 178; Kokko – Mähönen 2015, s. 50–51. Sovittu vastuun- ja riskinjako on kui-

tenkin sopijapuolten välillä sitova. Tällöin mikäli kaupan sopijapuoli joutuu sopimuksen vastaisesti vastuuseen maaperän 

puhdistamisesta, syntyy tälle sopijapuolelle regressioikeus suorittamistaan kustannuksista toista sopijapuolta kohtaan. Ks. 

lisää Hollo 2004a, s. 61. 
94 Hollo 2001, s. 405. Vuokralainen voi kuitenkin itse joutua vastuuseen pilaantumisen aiheuttajana. Ks. tältä osin KHO 

18.6.1998 taltio 1157, jossa maanvuokrasopimuksen nojalla aluetta hallinnut yhtiö asetettiin vastuuseen maaperän pilaan-

tumisesta. On huomattava, että alueen haltijaan ei voida kohdentaa puhdistamisvelvollisuutta silloin, kun tuntemattomaksi 

jäävä henkilö aiheuttaa maaperän pilaantumisen esimerkiksi kaatamalla nestemäistä ongelmajätettä. Ks. lisää Tuomainen 

2006, s. 152. 
95 Saarnilehto 2018, s. 20. Ks. lisää vilpittömästä mielestä esimerkiksi Zitting 1989, s. 65–68. Vilpittömässä mielessä 

ollut henkilö toimii siinä määrin erehdyksen vallassa, että hän ei tiedä asian tosiasiallista oikeustilaa, jolloin kysymys 

oikean tiedon puutteesta. Ks. Niemi 2012, s. 314. Perustellun vilpittömän mielen vaatimuksen arvioinnin lähtökohta on 

objektiivinen mittapuu, joskin siihen vaikuttavat myös luovutuksensaajan henkilökohtaiset ominaisuudet. Ks. tältä osin 

esimerkiksi Kaisto 1997, s. 282–290. 
96 HE 84/1999 vp, s. 83. 
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häneltä edellytetään huolimattomuutta selonottovelvollisuudessa, jotta häntä voitaisiin pitää vas-

tuussa alueen puhdistamisesta. Luovutuksensaajan selonottovelvollisuutta tasapainottaa toisaalta luo-

vuttajan selontekovelvollisuus. 

3.2.1 Luovuttajan tiedonanto- ja selontekovelvollisuus 

Kiinteistönluovutukseen sovelletaan MK:n kiinteistön virhettä koskevia säännöksiä. MK 2:17 §:n 

mukaan kiinteistössä on laatuvirhe, jos myyjä on antanut harhaanjohtavia tietoja tai jättänyt ilmoitta-

matta tällaisia tietoja, jotka koskevat kiinteistön laadullisia ominaisuuksia. Luovuttajan velvollisuuk-

siin kuuluu tällöin antaa kiinteistön käyttöön ja sen arvoon vaikuttavista ominaisuuksista luovutuk-

sensaajalle sellaiset tiedot, joita yleensä voidaan pitää myydyn kaltaisen kiinteistönkaupassa tär-

keinä.97 Kiinteistön pilaantunut maaperä on keskeinen kiinteistön käyttöön ja arvoon vaikuttava 

seikka, jolloin on selvää, että tieto tai epäilys kiinteistön maaperän pilaantuneisuudesta kuuluu luo-

vuttajan tiedonantovelvollisuuden piiriin.98 Luovuttajan tiedonantovelvollisuus ei rajoitu ainoastaan 

hänen tiedossaan oleviin seikkoihin, vaan myös hänellä on selonottovelvollisuus kiinteistön ominai-

suuksista. Luovuttaja ei tämän vuoksi voi vedota tietämättömyyteensä sellaisista maaperän pilaantu-

miseen liittyvistä seikoista, jotka hänen olisi pitänyt kiinteistön omistajana havaita.99 

MK:n myyjän tiedonantovelvollisuuksia täydentää YSL:n 139 §:n säännös luovuttajan selontekovel-

vollisuudesta maa-alueen luovutuksen yhteydessä.100 Sen mukaan maa-alueen luovuttajalla on selon-

tekovelvollisuus alueella harjoitetusta toiminnasta sekä jätteistä tai aineista, jotka saattavat aiheuttaa 

maaperän pilaantumista. Säännöksen funktiona on suojata uutta omistajaa, jotta hän saisi tiedon kai-

kista maaperän mahdolliseen pilaantumiseen liittyvistä seikoista. Selontekovelvollisuutta tuleekin 

tulkita laajasti, koska tietojen antaminen koskee hallituksen esityksen mukaan myös sellaisia tietoja, 

joita ei niiden senhetkisen arvion mukaan olisi syytä olettaa aiheuttavan maaperän pilaantumista.101 

Lampi-Fagerholmin ja Forsbackan mukaan luovuttajan laiminlyödessä riittävän selvityksen antami-

sen on ostaja toissijaisessa vastuussa pilaantumisesta.102 Toissijaisen vastuun kohdentuminen luovu-

tuksensaajaan edellyttää kuitenkin myös sitä, että hän tiesi tai tämän olisi pitänyt tietää pilaantumi-

sesta. Tällöin, kun luovuttaja laiminlyö selontekovelvollisuutensa, ei voida puhua toissijaisen vastuun 

kohdentumisesta ennen kuin vastuun muodostumisen muut edellytykset ovat täyttyneet. 

 
97 HE 120/1994 vp, s. 26. 
98 Ks. esimerkiksi Hollo 2004a, s. 61; Tepora 2007, s. 398–399; Jokela ym. 2010, s. 144; Niemi 2016, s. 451–454. 
99 Luovuttajalla on myös velvollisuus oikaista luovutuksensaajaa, mikäli hän havaitsee, että luovutuksensaajalla on väärä 

käsitys kaupan kohdetta koskevasta merkityksellisestä seikasta, tässä tapauksessa pilaantuneesta maaperästä. Ks. lisää 

Tepora 2007, s. 398–400; Jokela ym. 2010, s. 141. 
100 YSL 139 §:ää on tulkittava erityisnormina, joka täydentää kiinteistönkauppaan sovellettavaa maakaarta.  
101 HE 214/2013 vp, s. 143–144. 
102 Lampi-Fagerholm – Forsbacka 2005, s. 1144. 
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3.2.2 Luovutuksensaajan tarkastus- ja selonottovelvollisuus 

YSL 133.2 §:n mukainen alueen uuden luovutuksensaajan tietoisuus tai tietämättömyys alueen tilasta 

perustuu huolelliseen selonottovelvollisuuteen. MK:n lähtökohtana onkin, että kiinteistön ostaja tar-

kastaa kiinteistön ennen kauppasopimuksen solmimista, jolloin ostaja ei saa vedota laatuvirheenä 

seikkaan, joka olisi voitu havaita tarkastuksessa ennen kaupan tekemistä. Ostajalla ei kuitenkaan ole 

velvollisuutta ilman erityistä syytä tarkistaa myyjän kiinteistöstä antamien tietojen paikkansapitä-

vyyttä eikä ulottaa tarkastusta seikkoihin, joiden selvittäminen edellyttää teknisiä tai muita tavan-

omaisesta poikkeavia toimenpiteitä (MK 2:22.1). 

Edellä todettiin luovuttajan selontekovelvollisuuden olevan laajaa. YSL:n mukainen luovutuksensaa-

jan selonottovelvollisuus on myöskin korostunut, koska häneltä oletetaan tietynasteista valveutunei-

suutta yleisesti pilaantumista aiheuttavista riskeistä. Luovutuksensaajan vilpitön mieli ei täyty tällöin 

yksistään sillä, että luovuttaja ilmoittaa kauppakirjassa, että alue ei ole pilaantunut.103 Jos esimerkiksi 

kiinteistöllä tehdyt maaperätutkimukset ilmentävät tai antavat aihetta epäillä pilaantuneisuutta taikka 

edellyttävät lisätutkimuksia, luovutuksensaajan passiivisuus voi puoltaa tietoisuuden täyttymistä, 

mikä johtaa yhdessä muiden vastuun edellytysten täyttyessä toissijaisen puhdistamisvelvollisuuden 

syntymiseen. Perusteltu vilpitön mieli tulee arvioida objektiivisesti ottamalla huomioon alueella har-

joitetun toiminnan luonne sekä luovutuksensaajan subjektiiviset edellytykset ymmärtää maaperän pi-

laantumista taikka sen riskiä tarkoittavat seikat.104 Luovutuksensaajalta vaaditaankin aktiivisia, ta-

vanomaista huolellisuutta edellyttäviä toimia maaperän pilaantuneisuuden selvittämiseksi. 

Välttyäkseen maaperän puhdistamisvelvollisuudesta luovutuksensaajan on siis noudatettava riittävää 

huolellisuutta ja varovaisuutta. Tätä nykyä yritys- ja kiinteistökauppojen yhteydessä suoritetaan ta-

loudellisten riskien arviointia koskeva ns. due diligence -selvitys. Due diligencella tarkoitetaan yri-

tyskaupan ja kiinteistönkaupan yhteydessä ostajan velvollisuutta tarkastaa kaupan kohde riittävän 

huolellisesti voidakseen myöhemmin esittää virheitä koskevia vaatimuksia myyjää kohtaan.105 Due 

diligencea voidaan täydentää ympäristövastuita koskevalla environmental due diligence -tarkastuk-

sella (EDD-tarkastus), joka voi kohdistua juuri maaperän puhdistamisvastuukysymyksiin.106 EDD-

tarkastuksella ostaja voikin osoittaa noudattaneensa riittävää huolellisuutta kiinteistön tarkastami-

sessa maaperän pilaantumiseen liittyvien ominaisuuksien osalta, jolloin hän täyttää YSL 133.2 §:n 

 
103 Ks. Tuomainen 2001, s. 142. 
104 Ks. tältä osin Komiteanmietintö 1996:11 ja 12, s. 144. Luovutuksensaajan henkilö koskeviin seikkoihin palataan koh-

tuullisuusarvioinnin yhteydessä. 
105 Sananmukaisesti käännettynä due diligence -termillä tarkoitetaan ”asianmukaista huolellisuutta”. Ks. lisää Blomquist 

ym. 2001, s. 23. 
106 Kuusiniemi ym., päivittyvä julkaisu, VII Ympäristönsuojelu – Ympäristönsuojelulaki – Pilaantuneen maaperän ja poh-

javeden puhdistaminen – Puhdistamisvelvollisuus ja sen kohdentuminen – Environmental Due Diligence. 
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mukaisen selonottovelvollisuutensa ja osoittaa dokumentoidusti noudattaneensa riittävää huolelli-

suutta ja varovaisuutta kaupan kohteen ympäristövastuiden suhteen. 

3.3 Ilmeinen kohtuuttomuus 

3.3.1 Yleistä 

Jos edellä mainitut alueen haltijan toissijaisen puhdistamisvelvollisuuden edellytykset, pilaantumisen 

aiheuttajan vastuun kohdentumisen epäonnistuminen ja alueen haltijan tietoisuus täyttyvät, jää arvi-

oitavaksi, onko puhdistamisvastuun kohdentaminen alueen haltijalle kohtuullista. Alueen haltija voi-

kin vapautua toissijaisesta vastuustaan siltä osin, kun puhdistamisvelvollisuus on ilmeisen kohtuu-

tonta. Vanhan jätelain (1072/1993, VJäteL) 23 §:n mukaan kunnan oli puhdistettava alue, mikäli 

saastuneen alueen haltijaa ”ei kohtuudella voida velvoittaa puhdistamaan aluetta.” Nykyinen YSL:n 

mukainen ilmaisu ”ilmeisen kohtuutonta” vaikuttaa kielellisesti ankarammalta, mutta lainvalmistelu-

aineistossa ei ole kuitenkaan perusteltu ilmaisun merkityssisällön muuttumista. Koska lainsäätäjän 

yleisenä tavoitteena on ilmeisimmin ollut säilyttää VJäteL:n mukainen puhdistamisvastuu, YSL:n 

säännöstä ilmeisestä kohtuuttomuudesta voidaan tulkita samoin kuin aiempaa VJäteL:n säännöstä.107 

YSL:n mukaisen julkisoikeudellisen puhdistamisvelvollisuuden tarkoituksena on mahdollisimman 

tehokas puhdistamisvelvollisuuden toteutuminen ja yleisen ympäristöedun edistäminen. Puhdista-

misvelvollisuuden kohtuullistaminen onkin ristiriidassa julkisoikeudellisen puhdistamisintressin 

kanssa. Kun julkisoikeudellisen puhdistamisvelvollisuuden keskiössä on ympäristön suojeleminen 

yleisenä etuna, kohtuusajattelussa yksittäisen tapauksen erityispiirteet otetaan huomioon, jonka no-

jalla puhdistamisvelvollisuudesta on perusteltua poiketa oikeudenmukaisen ratkaisun aikaansaa-

miseksi. Laakson mukaan kohtuusajattelu tarkoittaa individuaalista ja tapauskohtaista oikeudenmu-

kaisuutta, jossa yksittäistapauksen erityispiirteet ovat tavallista suuremmassa roolissa oikeussääntö-

jen soveltamisessa, sillä joissakin tapauksissa ”muodollisesti oikea” yleisestä pääsäännöstä johdettu 

ratkaisu saattaa johtaa epäoikeudenmukaiseen ratkaisuun.108 Tuorin mukaan taas kohtuusperiaate liit-

tyy tapauskohtaisten erityisolosuhteiden huomioon ottamiseen, jotka perustelevat poikkeamista muu-

ten noudatettavista ratkaisuperusteista.109 

Yleisesti hallinto-oikeudessa vastapainoa kohtuullisuuden ajatukselle asettavat oikeusvarmuusperi-

aatteen sekä yleisten intressien turvaamisen keskeinen merkitys, jolloin yksittäistä 133.2 §:n lausetta 

 
107 Tuomainen 2001, s. 141; Tuomainen 2006, s. 153; Herler 2008, s. 314. Sanamuodon uudelleenmuotoilu korostanee 

myös sitä, että kohtuusarviointia ei saa pitää pääsääntönä, vaan se tulisi rajata tapauksiin, joissa alueen haltijan taloudel-

linen tilanne on vakavasti uhattuna. 
108 Laakso 1990, s. 217. 
109 Tuori 2004, s. 152. 
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kohtuullisuudesta ei tulisi lukea irrallisena ympäristösuojelulainsäädännön kontekstissa. Koska puh-

distamisvelvollisuudessa on kyse julkisoikeudellisesta velvoitteesta ja yleisen ympäristöedun toteut-

tamisesta, kohtuullistamista tulisi tulkita ankarasti ympäristölainsäädännössä.110 Oikeuskirjallisuu-

dessa on hahmoteltu kohtuusarvioinnissa huomioitavia lähtökohtia perustuen pilaantuneen maaperän 

alueen haltijan puhdistamisvelvollisuuden erityisluonteeseen.111  

3.3.2 Kohtuullisuuden arvioinnin lähtökohdat 

Lähtökohdaksi kohtuullisuusarvioinnissa on ensinnäkin otettava se, että mikäli alueen haltijan puh-

distamisvelvollisuutta kohtuullistetaan, pilaantunut maaperä jää viimesijaisen vastuutahon eli kunnan 

vastuulle YSL 133.3 §:n mukaisesti tai ääritapauksessa se voi jäädä puhdistamatta, mitä ei voida pitää 

ympäristölainsäädännön mukaisena tavoitteena. Puhdistamisvelvollisuus on siten YSL:n pääsääntö, 

ja mahdollinen kohtuullistaminen on siitä aina poikkeus. Toiseksi kohtuullisen arvioinnissa on kiin-

nitettävä huomiota kohtuullistamistoimenpiteiden vaikutuksiin kokonaisuutena, jolloin huomiota on 

kiinnitettävä siihen, että kohtuullistaminen ei saisi vesittää vastuusäännösten tehokkuutta.112 Kolman-

neksi kohtuullisuuden arviointi jättää viranomaiselle laajan harkintavallan: arviointi on tapauskoh-

taista ja puhdistamisvelvollisuuden kohdentumiseen alueen haltijaan vaikuttavat yksittäisinä arvioin-

tikriteereinä muun muassa haltijan taloudellinen tila, puhdistamiskustannukset sekä haltijan menet-

tely ja tietoisuus pilaantuneisuudesta.113 

Lainsäädäntö jättää avoimeksi, mitä seikkoja kohtuullisuuden arvioinnissa tulisi ottaa huomioon, 

mutta VYSL:n esitöiden mukaan kohtuuttomuutta arvioitaessa tulisi ottaa huomioon pilaantumisen 

laajuus ja puhdistustoimien taloudellinen rasittavuus.114 Seuraavaksi siirrytään tarkastelemaan toissi-

jaisen puhdistamisvastuun kohdentumista luovutuksensaajaan, jolloin kohtuullisuuden arviointikri-

teereinä käytetään puhdistamistoimien taloudellista rasittavuutta ja luovutuksensaajan henkilöä, puh-

distamistoimista saatavaa hyötyä sekä luovutuksensaajan tietoisuutta maaperän tilasta. 

 

 

 
110 Kirveskari 2009, s. 812. Kohtuullistamista pidetään siviilisoikeudessakin erittäin poikkeuksellisena menettelynä. Ks. 

esimerkiksi vahingonkorvauslain (412/1974) 2.1 § ja oikeustoimilain (228/1929) 36 §. 
111 Ks. esimerkiksi Herler 2008, s. 311–345; Kirveskari 2009, s. 804–827, joissa kohtuullisuuden tarkastelu keskittyy 

pääsääntöisesti vanhoihin pilaantumistapauksiin. 
112 Herler 2008, s. 313; Kirveskari 2009, s. 813. Kokonaistilanteen arvioinnissa tulisi kiinnittää huomiota niihin seuraa-

muksiin, joita puhdistamisvelvollisuuden kohdentuminen aiheuttaa esimerkiksi kiinteistön kaupan osapuolten välillä. 
113 Kirveskari 2009, s. 814. 
114 HE 84/1999 vp, s. 79. Pilaantumisen laajuus voidaan nähdä alueen uuden haltijan tilanteen ja ominaisuuksien tarkas-

telusta ulkopuolisena kriteerinä, joka istuu huonosti kohtuusarvioinnin kokonaiskuvaan. Laajan pilaantumisen tarkoitta-

essa yleensä suurempia puhdistamiskustannuksia pilaantumisen laajuus voidaan huomioida kuitenkin kriteerinä taloudel-

lisen rasittavuuden yhteydessä ilman, että sille annetaan erityistä itsenäistä merkitystä. Ks. Herler 2008, s. 334. 
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3.3.3 Puhdistamistoimien taloudellinen rasittavuus ja luovutuksensaajan henkilö 

Kun luovutuksensaajan puhdistamisvelvollisuus otetaan huomioon ympäristöä yleisenä etuna suojaa-

vana pääsääntönä, ei lähtökohtaisesti ole perusteltua poiketa tästä laissa asetetusta lähtökohdasta koh-

tuullistamalla vastuuta. Jotta kohtuullistamisen harkintaa tulisi ylipäätään suorittaa, puhdistamistoi-

mien olisi aiheutettava luovutuksensaajalle merkittävää taloudellista rasittavuutta.115 Pilaantuneen 

maaperän puhdistamiskustannukset voivat nousta merkittäviin summiin, joten luovutuksensaajan toi-

meentulo ja varallisuus ovat otettava huomioon arvioitaessa, milloin puhdistamisvelvollisuus aiheut-

taa luovutuksensaajalle vähäistä suurempaa taloudellista rasittavuutta. Voidaankin todeta, että vaikka 

puhdistamiskustannukset nousisivat korkeiksi, se ei automaattisesti tarkoita sitä, että kustannukset 

olisivat kohtuuttomat kaikille tahoille. 

Vastuun kohtuullistamiseen liittyykin olennaisesti se, onko luovutuksensaajana yksityinen henkilö 

vai yritys. Usein kohtuullisuusarviointi tuodaankin esiin juuri yksityishenkilöiden kohdalla, kun taas 

yritysten vastuun kohtuullistamiseen on suhtauduttu pidättyväisesti.116 Kuitenkaan kohtuusarviointia 

ei tulisi tehdä tyhjiössä sillä perusteella, onko luovutuksensaaja yksityinen henkilö vai yritys, vaan 

perustetta on tulkittava tiiviisti yhdessä taloudellisen kantokyvyn ja muiden edellytysten kanssa.117 

Näin arvioitaessa luovutuksensaajan vastuuta taloudellisen rasittavuuden ja luovutuksensaajan hen-

kilön näkökulmasta on otettava huomioon luovutuksensaajan subjektiiviset ja objektiiviset elementit. 

Kun taloudellista rasittavuutta tarkastellaan ainoastaan luovutuksensaajan näkökulmasta, on selvää, 

että omaisuuserien (kuten omistusasunnon) menettäminen koetaan suureksi rasitukseksi. Toisaalta on 

otettava huomioon, että YSL:n nojalla tehtävässä kohtuullistamisessa on kysymys ainakin jollakin 

tasolla maa-alueen pilaantuneisuudesta tietoisesta luovutuksensaajasta ja lain mukaisesta julkisoikeu-

dellisesta velvollisuudesta puhdistaa pilaantunut maaperä. Taloudellisen rasittavuus ja luovutuksen-

saajan henkilön ominaisuudet liittyvätkin tiiviisti luovutuksensaajan tietoisuuden pilaantuneisuudesta 

ja ennalta varautumisen mahdollisuuteen. Tältä pohjalta onkin kysyttävä, että vaikka puhdistamis-

kustannukset aiheuttavatkin vähäistä suurempaa taloudellista rasitusta, miksi huolimattomasti toimi-

nutta ja tietoisen riskin ottanutta luovutuksensaajaa tulisi palkita puhdistamisvelvollisuuden kohtuul-

listamisella yleisen ympäristöedun kustannuksella. 

 

 

 
115 Kirveskari 2009, s. 815. 
116 Yritysten kohdalla huomiota kiinnitetään erityisesti yhtiömuotoon. Ks. Tuomainen 2001, s. 25; Kirveskari 2009, s. 

816, 820. 
117 Herler 2008, s. 343–353. 
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3.3.4 Puhdistamistoimista saatava hyöty 

Luovutuksensaajan vastuun kohtuullistaminen tarkoittaa vastuun siirtämistä viimesijaisella vastuuta-

holle eli kunnalla (tai valtiolle).118 Nykyinen lainsäädäntö ei mahdollista puhdistamisesta seuraavan 

kiinteistön arvonnousun hyvittämistä. Tällöin kohtuusharkinnassa on otettava huomioon se, että ku-

kaan ei saisi oikeudettomasti hyötyä kohtuullistamisratkaisusta.119 Kunnan tai valtion puhdistaessa 

maaperän kiinteistön arvonnousu koituukin alueen haltijan hyväksi. Jos puhdistettava alue on ostettu 

halpaan hintaan, harkittavaksi tulisi, kuinka paljon puhdistamistoimet nostavat kiinteistön arvoa tu-

levaisuudessa. Kohtuullistamisratkaisua ei voida tältä pohjalta pitää tarkoituksenmukaisena, jos luo-

vutuksensaaja on hyötynyt kunnan suorittamasta alueen puhdistamisesta. Tällöin luovutuksensaaja 

voisi myydä kiinteistön puhdistamisen jälkeen kalliimmalla myyntihinnalla kuin millä hän on sen 

edelliseltä luovuttajalta saanut. 

3.3.5 Luovutuksensaajan tietoisuus maaperän tilasta 

Tietoisuus maaperän pilaantumisesta on edellä kuvatulla tavalla itsenäinen julkisoikeudellisen puh-

distamisvastuun edellytys, mutta se vaikuttaa myös kohtuullisuusarvioinnissa. Jotta vastuu näin yli-

päätään voi kohdentua luovutuksensaajaan, tulee tämän olla pilaantuneisuudesta tietoinen tai pilaan-

tuneisuus olisi pitänyt ymmärtää. Tällöin voidaan kysyä, onko tarkoituksenmukaista kohtuullistaa 

sellaisen luovutuksensaajan vastuuta, joka täysin tietoisena pilaantumisesta on ostanut maa-alueen. 

Kiinteistönkaupan yhteydessä tietoisuus ilmenee usein suoraan kauppakirjasta, jossa hinnan ja vas-

tuukysymysten osalta on otettu huomioon maaperän kunto.120 Luovutuksensaajan tietoisuuden selvi-

tessä kauppakirjasta tai muista olosuhteista vaaditaan erityisiä perusteita vastuun kohtuullistamiseksi. 

Jos kyseessä on tavanomainen kiinteistönkauppa, luovutuksensaaja on vapaaehtoisesti ottanut tietoi-

sen riskin yksityisoikeudellisen sopimusvapauden puitteissa. Sopimusvapaudella on suuri merkitys 

vaihdantajärjestelmän lähtökohtana.121 Viranomaisen suorittama kohtuullistaminen muuttaakin kiin-

teistönkaupan osapuolten kesken sovittuja ja ennakoituja velvollisuuksia. Sopimusvapautta on puh-

distamisvastuun kohtuullistamisen näkökulmasta kunnioitettava tavalla, joka ei tee tavanomaista so-

pimusvapauden piirissä toteutettua kiinteistönkauppaa ja sen kauppaehtoja merkityksettömiksi. Jos 

luovutuksensaajan vastuuta kohtuullistetaan tämän ottamasta tietoisesta taloudellisesta riskistä 

 
118 YSL 133.2 §:n mukaan alueen haltijan on puhdistettava maaperä siltä osin kuin se ei ole ilmeisen kohtuutonta. Lain-

säätäjä näyttää olevan tarkoittanut ensisijaisena kohtuullistamiskeinona puhdistamiskustannusten rahamääräistä pienen-

tämistä haltijan osalta, jolloin jäljelle jäävät kustannukset jäävät kunnan maksettaviksi. Ks. lisää Kirveskari 2009, s. 822. 
119 Ks. esimerkiksi Ekroos 1994, s. 140; Tuomainen 2001, s. 21. 
120 Jos luovutuksensaaja ostaa alueen täysin tietoisena maaperän pilaantumisesta ja puhdistamisvelvollisuuden kohdenta-

misesta, mutta ei ole maksukykyinen, voi herätä vahva epäilys keinotekoisen järjestelyn hyödyntämisestä. Tässä tutkiel-

massa ei kuitenkaan keskitytä keinotekoisiin järjestelyihin. Ks. tältä osin Kirveskari 2009, s. 822–826. 
121 Ks. esimerkiksi Hemmo 2003, s. 71–72. 
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huolimatta, toimenpide voi merkittävästi vaarantaa luotettavuutta sopimuksella aikaansaatuun oi-

keustilaan ja kaupan osapuolten välisten suoritusten tasapainoon. Pitkälle meneviä johtopäätöksiä so-

pimusoikeudellisen järjestelmän perusteella ei voida suorittaa julkisoikeudellisen puhdistamisvelvol-

lisuuden kohdentamisessa, koska sopimuksen sisältöä ja osapuolia koskevat seikat, kuten heikomman 

osapuolen suoja ja vakioehdot, kuuluvat selkeästi yksityisoikeuteen ja mahdolliseen myöhempään 

kaupan osapuolten väliseen kaupanvastuun selvittämiseen.122 Koska ympäristöviranomainen toimii 

yleisen ympäristöedun valvojana, ei sopimusoikeudellinen tulkinta kuulu julkisoikeudellisen puhdis-

tamisvelvollisuuden piiriin. 

Vaikka luovutuksensaaja olisikin ottanut kiinteistönkaupalla sopimusvapauteen kuuluvan tietoisen 

riskin, voidaan huomioida seikkoja, jotka puoltavat luovutuksensaajan vastuun kohtuullistamista. En-

sinnäkin vastuun ilmeistä kohtuuttomuutta voi puoltaa luovuttajan antamat harhaanjohtavat tai puut-

teelliset tiedot luovutettavan kiinteistön tilasta. Tietoisuuden kriteeriin vaikuttaa toiseksi luovutuk-

sensaajan asiantuntemus. Tällöin, jos luovutuksensaajalla ei ole perehtyneisyyttä esimerkiksi maape-

rätutkimuksista, kiinteistötransaktioista, ympäristöoikeudesta tai teollisesta toiminnasta, voi luovu-

tuksensaajan henkilökohtaiset ominaisuudet ja heikompi asema verrattuna luovuttajaan puoltaa il-

meistä kohtuuttomuutta. Kolmantena kohtuuttomuutta ilmentävänä seikkana voidaan mainita kiin-

teistön luovutusajankohdan jälkeinen huomattava olosuhteiden muutos, joka voi täydentävänä argu-

menttina muiden kohtuuttomuutta puoltavien seikkojen ohella puhua kohtuuttomuuden puolesta.123  

Jokainen ympäristön pilaantumistapaus on yksilöllinen, eikä ympäristölainsäädännössä ole mahdol-

lista yksilöidä jokaista erillistä soveltamistapausta lainsäädännön ollessa yleistä.124 Joka tapauksessa 

luovutuksensaajan toissijaisen maaperän puhdistamisvelvollisuuden muodostumiseen vaikuttavat 

subjektiivisella ja objektiivisella mittapuulla katsottuna niin luovutuksensaajan kuin luovuttajan toi-

met, jolloin kysymys on tapauskohtaisesta kokonaisharkinnasta. Luovutuksensaajan toissijaisen puh-

distamisvelvollisuuden vastuuperusteena on näin huolellisuusvelvollisuuden laiminlyönti, ja tästä 

huolimattomuudesta johtuvan toimimisvelvollisuuden kohtuullistamista on pidettävä poikkeuksena. 

 
122 Ks. Hemmo 2003, s. 69, 79. 
123 On huomattava, että sopimusoikeudessa sopimuksia ei yleisesti herkästi sovitella vähäisten muutosten vuoksi. Ks. 

Hemmo 2003, s. 74. Kohtuullistaminen vaatiikin lähtökohtaisesti jotakin täysin odottamatonta vaikutusta eikä se ole seu-

rausta vastuullisen, tässä tapauksessa luovutuksensaajan, omista toimenpiteistä. Luovutuksensaajan taloudelliseen tilaan 

liittyen voidaan kiinnittää huomiota niin kutsutuilla sosiaalisilla suoritusesteillä, jolloin esimerkiksi luovutuksensaajan 

sairaus tai työttömyys voivat puoltaa kohtuullistamista. Ks. Herler 2008, s. 336. Tällöin onkin selvää, että sosiaaliset 

suoritusesteet soveltuvat tässä kontekstissa ainoastaan yksityishenkilöihin, yritysten jäädessä kohtuullistamisen ulkopuo-

lelle. 
124 Utter 2010, s. 82–83. Ympäristön pilaantumisen julkisoikeudellisen vastuun merkityksestä kertoo myös se, että KHO 

on antanut useita ennakkopäätöksiä niihin liittyen. Ks. esimerkiksi tätä kirjoittaessa juuri annettu ratkaisu KHO 2022:55, 

jossa oli kyse JäteL:n mukaisen toissijaisen vastuun edellytysten syntymisestä ja vastuun kohdentumisesta kiinteistön 

haltijaan. 
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4 Toissijainen maaperän puhdistamisvelvollisuus ja yleisseuraanto 

4.1 Yleisseuraanto puhdistamisvelvollisuuden systematiikassa 

4.1.1 Yleisseuraannosta 

Edellä käsitellyssä kiinteistön luovutuksensaajan toissijaisessa puhdistamisvelvollisuudessa on kysy-

mys erityisseuraannosta, jossa kiinteistönkauppa suoritetaan vapaaehtoisessa taloudellisessa vaihdan-

nassa. Yleisseuraannolla taas tarkoitetaan luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeusaseman 

siirtymistä kokonaisuudessaan ja muuttumattomana henkilön seuraajalle, jolloin kaikki henkilön oi-

keudet ja velvollisuudet siirtyvät ilman, että niiden ulottuvuus laajenee tai supistuu.125 Yleisseuraan-

non käsitettä on käytetty varsinkin jäämistö- ja osakeyhtiöoikeudessa, mutta yleisseuraantoa ei ole 

nimenomaisesti mainittu niitä koskevassa lainsäädännössä. Yleisseuraannon voidaan siis sanoa ole-

van oikeusperiaate.126 Omistajanvaihdossaannot on ollut tapana jakaa johdannaisiin ja kumoaviin 

saantoihin. Yleisseuraanto kuuluu johdannaisiin saantoihin, jolloin omistusoikeuden saajan saannon 

pätevyys ja laajuus riippuvat edeltävän omistajan oikeudesta.127 Kun osapuolen oikeusasema yleis-

seuraannossa siirtyy kokonaisuudessaan toiselle oikeussubjektille, yleisseuraanto tapahtuu suoraan 

lain nojalla, eikä siitä ole mahdollista sopia.128  

Erityisseuraanto, kuten kiinteistönkauppa, perustuu taloudellisessa vaihdannassa tapahtuvaan vapaa-

ehtoiseen luovutukseen, jossa alueen haltijan maaperän puhdistamisvelvollisuuden edellytyksenä on 

huolellisuusvelvollisuuden laiminlyönti kiinteistön maaperään liittyvissä kysymyksissä kaupanteon 

yhteydessä. Yleisseuraannossa taas ei ole kysymys vapaaehtoisesta vaihdannasta, vaan suoraan lain 

nojalla tapahtuvasta oikeusaseman siirtymisestä toiselle oikeussubjektille, jolloin suostumuksella, 

tietoisuudella ja niihin liitetyllä huolellisuusvelvollisuudella ei ole merkitystä ottaen huomioon yleis-

seuraannon perinteisesti ymmärretty lähtökohta.129 Yleisseuraanto näyttäytyykin ongelmalliselta 

YSL 133.2 §:n mukaisen toissijaisen puhdistamisvelvollisuuden kohdentumisen osalta alueen halti-

jaan, koska vastuuperusteena on alueen haltijan tietoisuuteen liittyvät edellytykset. On huomattava, 

että yleisseuraantotilanteet ovat keskenään erilaisia, joten niitä ei niinkään tarkastella yleisten peri-

aatteiden valossa, vaan ennemminkin kyseisen oikeudenalan yksityiskohtaisten säännösten 

 
125 Rasinaho 2011, s. 127. 
126 Oikeuskirjallisuudessa yleisseuraannosta eniten käytetyimmät esimerkit ovat olleet perimys sekä oikeushenkilöiden 

fuusio (sulautuminen ja jakautuminen). Ks. Rasinaho 2011, s. 128. 
127 Kartio 2001, s. 220–221. Kiinteistönluovutusten osalta ks. Jokela ym. 2010, s. 228, jossa todetusti yleisseuraanto ei 

edellytä vastaavia luovutustoimia kuin luovutussaannot. Yleisseuraantoja ei MK:n tulkinnassa pidetä luovutuksina, vaan 

muina saantoina. 
128 Norros 2018, s. 323. 
129 Esimerkiksi esineoikeudessa on omaksuttu lähtökohta, jonka mukaan perilliset eivät voi saada vilpitöntä saannolleen, 

sillä perimiseen ei liity taloudellista vaihdantaa. Ks. Saarenpää 2012, s. 471. 
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perusteella.130 Tältä osin yleisseuraannon rooli ympäristövastuiden kontekstissa edellyttää oikeuden-

alojen välistä systematisointia131, koska vastakkain ovat YSL 133.2 §:n sanamuoto puhdistamisvel-

vollisuuden edellytyksistä ja yleisseuraannon asema oikeusperiaatteena.  

4.1.2 Kuolinpesä, konkurssipesä ja toissijainen puhdistamisvelvollisuus 

Kuolinpesä on perittävän kuolinhetkellä syntyvä, varallisuussuhteiden jatkuvuusperiaatteen mukai-

nen perillisestä sekä kuolinpesän muista oikeudenomistajista muodostuva kollektiivi ja toimintaky-

kyinen subjekti.132 Kuolinpesä syntyy perillisten saamana yleisseuraantona, jolloin vainajan oikeus-

asema siirtyy kokonaisuudessaan toiselle oikeussubjektille eli kuolinpesälle. Kuollut henkilö ei voi 

olla enää oikeuksien ja velvollisuuksien subjekti, mutta kuolema ei lähtökohtaisesti kuitenkaan lopeta 

varallisuussuhteita eikä vainajan oikeuksia ja velvollisuuksia. Tällöin tapahtuu oikeussubjektin vaih-

dos, jossa vainajan oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät vainajan kuolinpesälle.133 Jäämistöoikeudelli-

nen lähtökohta on, että vainajan perilliset eivät voi saada parempia oikeuksia kuin vainajalla on ol-

lut.134 Jäämistöoikeudessa vallitseekin velkojien etusijan periaate, jolloin kuolinpesästä maksetaan 

ennen perillisten jako-osuutta kaikki vainajan ja kuolinpesän velat.135 Kuolinpesä saatetaan näin 

yleisseuraannon nojalla samaan asemaan, missä vainaja olisi ollut.  

Kuolinpesän maaperän puhdistamisvelvollisuus voi olla ensinnäkin ensisijaista, jolloin puhdistamis-

velvollisuus perustuu aiheuttamisperiaatteen mukaisesti maaperän pilaantumista aiheuttavaan toimin-

taan. Tällöin kuolinpesä samaistetaan yleisseuraannon perusteella vainajaan. Ratkaisun KHO 

2015:39 mukaan kuolinpesä ei ollut vastuussa vainajan eläessään aiheuttamasta maaperän pilaantu-

misesta. Vainajan puhdistamisvelvollisuus ei siirtynyt kuolinpesän osakkaille, koska kuolinpesän 

osakkaita ei voitu samaistaa vainajaan pelkästään yleisseuraannon perusteella. Ratkaisussa arvioitiin 

puhdistamisvelvollisuuden syntymistä nimenomaan ensisijaisen vastuutahon eli pilaantumisen 

 
130 Norros 2018, s. 221. Yleisseuraantoihin ei ole paljoakaan keskitytty velvoiteoikeuden yleisesityksissä, vaan ennem-

minkin oikeudenalojen sisällä. Vähäinen kiinnostuneisuus yleisseuraantojen velvoiteoikeudellisesta näkökulmasta johtuu 

osaksi siitä, että yleisseuraannon tapahtuessa siirtäjän oikeusasema siirtyy pääsääntöisesti sellaisenaan siirronsaajalle. Jos 

omaisuus ei kuitenkaan siirry sellaisenaan, löytyvät pääsäännöstä poikkeavat säännökset yleisesti kyseisen oikeudenalan 

sisältä, jolloin velvoiteoikeudelliselle analyysille ei löydy tarvetta. 
131 Ks. esimerkiksi Määttä 2015, s. 27–29. 
132 Kaisto – Lohi 2013, s. 338; Koponen 2017, s.13. Kuolinpesän osakkaita ovat perillinen, yleisjälkisäädöksen edunsaaja 

ja leski. Ks. Perintökaaren (40/1965, PK) 18:1.1; HE 6/1964 vp, s. 3; Aarnio – Kangas 2016, s. 380. PK:n hallituksen 

esityksen mukaan kuolinpesä määritellään erityiseksi oikeussubjektiksi, mutta säännöstasolla sitä ei ole säädetty itse-

näiseksi juridiseksi henkilöksi. Ks. HE 2/1935 vp, s. 131. Näin kuolinpesä voidaan nähdä omistajasuhteiden välisenä 

jaksona eli välitilana, jolloin kuolinpesän hallinto on tarkoitettu ainoastaan kuolinpesän selvittämiseen. Tulkintaa voidaan 

perustella sillä, että kuolinpesän hallinto on tarkoitettu ainoastaan kuolinpesän selvittämiseen. Ks. tältä osin Kaisto – 

Tepora 2012, s. 273–274. 
133 Kaisto – Lohi 2013, s. 337–338. Ks. myös Aarnio – Kangas 2016, s. 30–32; Rasinaho 2011, s. 128–129.  
134 Aarnio – Kangas 2016, s. 226. 
135 Kaisto – Lohi 2013, s. 353. Kuitenkaan kaikki vainajan oikeudet ja velvollisuudet eivät siirry yleisseuraannon kautta 

hänen perillisilleen, vaan siitä on voitu lain nojalla poiketa. Ks. vainajan oikeuksien ja velvollisuuksien siirtymisen rajoi-

tuksista esimerkiksi Kaisto – Lohi 2013, s. 338–340, 353, 355. 
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aiheuttajan vastuun perusteella, sillä kiinteistö, jonka maaperä oli pilaantunut, oli myyty ennen vai-

najan kuolemaa. Kiinteistö ei missään vaiheessa kuulunut kuolinpesään, eikä kyseeseen voinut tulla 

tällöin kuolinpesän puhdistamisvelvollisuus hallinnan nojalla. Näin ratkaisun perusteella yleisseu-

raanto ei yksin ole peruste samastaa kuolinpesää vainajaan pelkästään yleisseuraannon perusteella.136 

Toiseksi kuolinpesään voi kohdentua toissijainen maaperän puhdistamisvelvollisuus, jossa vastuupe-

rusteena on pilaantuneen alueen hallinta. Tässä tutkielmassa keskitytäänkin kuolinpesän toissijaiseen 

puhdistamisvelvollisuuteen tilanteessa, jossa maaperä on pilaantunut ennen kuin alue on siirtynyt 

yleisseuraannon nojalla kuolinpesälle, eikä kuolinpesä ole jatkanut pilaantumista aiheuttavaa toimin-

taa.  

Kuolinpesän lisäksi myös konkurssi on yleisseuraannon muoto, jossa konkurssivelallisen omaisuus 

siirtyy konkurssioikeudellisesti ymmärretylle itsenäiselle oikeussubjektille, konkurssipesälle, jolloin 

konkurssivelallinen menettää oikeuden määrätä konkurssipesään kuuluvasta omaisuudesta.137 Kon-

kurssipesän ympäristövastuuta koskevassa oikeuskirjallisuudessa on pohdittu ensinnäkin sitä, voi-

daanko konkurssipesä samaistaa konkurssivelalliseen eli voidaanko sitä pitää ympäristölainsäädän-

nössä tarkoitettuna toiminnanharjoittajana.138 Esimerkiksi Kokko on maaperän puhdistamisvelvolli-

suuden osalta katsonut, että yleisseuraannon vuoksi konkurssipesä samaistuu velalliseen, jolloin kon-

kurssipesää sitovat samat toiminnanharjoittajan velvollisuudet kuin velallista, vaikka pilaantuminen 

ei olisi aiheutunut konkurssin aikana, sillä pilaantumisen aiheuttanut toiminta on siirtynyt omaisuus-

erineen konkurssipesän määräysvaltaan ja realisoitavaksi.139 Toisaalta on pohdittu julkisoikeudellis-

ten ympäristövastuiden asemaa konkurssissa eli sitä, onko julkisoikeudellisilla ympäristövastuilla 

konkurssivelan asema vai vastaako konkurssipesä niistä massavelkaisesti.140 

Tältä pohjalta on tunnistettava, että konkurssioikeuden ympäristövastuita koskeva oikeuskirjallisuus 

on keskittynyt konkurssipesän ensisijaiseen vastuuseen, jolloin se samastetaan yleisseuraannon kautta 

konkurssivelalliseen. Toissijaisen ympäristövastuun osalta taas on otettu lähtökohdaksi se, että 

 
136 Ks. vastaavasti Linna 2016, s. 384. 
137 Ks. konkurssilain (120/2004, KonkL) 3:1 §; Kiander 2017, s. 9. 
138 Ks. esimerkiksi Linna 2016, s. 381–395; Kiander 2017, s. 12–14. 
139 Kokko 2020, s. 36. Vrt. esimerkiksi Kotka ym. 2021, jossa konkurssipesän ympäristövastuita lähestytään perusoikeus-

punninnan kautta, jolloin myös ympäristövastuiden kohdentumiselle konkurssipesässä tunnistetaan ympäristölainsäädän-

nön EU-oikeudellinen tausta. Perusoikeuspunnintaan palataan tutkielman luvussa 5. 
140 Ks. esimerkiksi Linna 2016; Kokko 2020; Kotka ym. 2021. Konkurssimenettelyssä konkurssipesän varallisuuteen koh-

distuvat saatavat jaetaan joko massavelkoihin tai konkurssisaataviin. Konkurssilain (2004/120, KonkL) 16:2.1:n mukaan 

massavelkoja ovat konkurssimenettelystä johtuvat velat, konkurssipesän tekemään sopimukseen tai sitoumukseen perus-

tuvat velat sekä muut velat, joista konkurssipesä on KonkL:n tai muun lain mukaan vastuussa. Massavelat maksetaan 

konkurssipesän varoista sitä mukaa kuin ne erääntyvät, ja pesä vastaa niistä normaalien velkavastuuta koskevien sään-

nösten mukaisesti. Keskeisenä ominaisuuspiirteenä massavelalle voidaan pitää sitä, että massavelan oikeusperuste on 

syntynyt konkurssin alkamisen jälkeen sekä konkurssisaatavan määritelmä, jonka mukaan konkurssisaatavia ovat velal-

liselta olevat saatavat, joiden oikeusperuste on syntynyt ennen konkurssin alkamista (KonkL 1:5). Ks. HE 26/2003 vp, s. 

152; HE 221/2018 vp, s. 10; Kantola – Hänninen 2019, s. 242–243; Kotka ym. 2021, s. 5–8. 
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konkurssipesä ei ole luovutuksensaaja ja että konkurssipesä voi olla hallintaperusteisessa ympäristö-

vastuussa myös tilanteissa, joissa vastuun muodostumista muuten rajoittaisi tietoisuus tai suostu-

mus.141 Linnan mukaan toiminnanharjoittajan asettaminen konkurssiin ei aiheuta samanlaista ”kat-

kaisuvaikutusta” kuin luovutus vilpittömässä mielessä olevalle luovutuksensaajalle. Tällöin merki-

tystä ei ole sillä, tiesikö tai olisiko konkurssipesän tullut tietää ympäristövahingosta.142 Linna ei kui-

tenkaan ole ottanut kantaa sellaiseen konkurssipesän vastuuseen, jossa se ei toimi toiminnanharjoit-

tajana ja, joka ei muuten jatka velallisen liiketoimintaa. Täten Linnan ei voitane tulkita tarkoittaneen, 

että vilpittömällä mielellä ei ole merkityksellisyyttä yleisseuraannoissa ja, josta olisi johdettavissa 

konkurssipesän toissijaiseen ympäristövastuisiin laajemmin soveltuva tulkinta.143 

Kokko puolestaan on todennut, että konkurssipesä voisi joutua YSL 133.2 §:n mukaiseen toissijaiseen 

puhdistamisvelvollisuuteen alueen haltijana, jos pilaantuminen on tapahtunut velallisen tai konkurs-

sipesän suostumuksella tai tietoisuudessa sekä ilmeisen kohtuuttomuusvaatimuksen jäädessä täytty-

mättä. Konkurssipesää ei pilaantuneen alueen haltijana voida velvoittaa puhdistamaan pilaantunutta 

maaperää esimerkiksi tilanteessa, jossa joku muu kuin velallinen on aiheuttanut pilaantumisen.144 

Näin ollen Kokko näyttää antavan painoarvoa tapauskohtaiselle punninnalle myös tilanteessa, jossa 

pilaantunut maa-alue on siirtynyt yleisseuraannon kautta kuolinpesän hallintaan. Yleisseuraannon 

myötä konkurssipesän vastuut ja oikeudet ovat eri tavoin sidottuja velallisen toimiin ja varallisuuteen. 

Jos konkurssipesän ympäristövastuuta ei lainsäädännössä ole eksplisiittisesti ilmaistu, joudutaan ky-

symään, milloin konkurssipesä on toimimisvelvollinen. Tällöin keskeiseksi nousee yleisseuraannon 

rooli ja vastuun samaistuminen kulloisessakin sääntelykontekstissa.145  

Tämän pohjalta siirrytään tarkastelemaan yleisseuraannon ja YSL 133.2 §:n edellytysten välistä pun-

nintaa KHO 2016:44 ratkaisun myötä tilanteessa, jossa pilaantunut maaperä siirtyy yleisseuraannon 

kautta kuolinpesän hallintaan.146 Kysymys kuuluu, voiko YSL 133.2 §:n mukaisilla toissijaisen puh-

distamisvelvollisuuden edellytyksillä olla relevanssia silloinkin, kun maaperän puhdistamisvelvolli-

suus siirtyy yleisseuraannolla uudelle oikeussubjektille. 

 

 
141 Ks. esimerkiksi Kotka ym. 2021, s. 4. 
142 Linna 2016, s. 386. 
143 Ks. Kotka ym. 2021, s. 4 alaviitteineen. 
144 Kokko 2020, s. 36–37. 
145 Kokko 2020, s. 9, 17. 
146 Vaikka ratkaisussa on kysymys kuolinpesän toissijaisesta vastuusta, voidaan samanlaista punnintaa käydä myös kon-

kurssipesän osalta. On kuitenkin huomattava, että vaikka sekä konkurssipesä sekä kuolinpesä ovat molemmat yleisseu-

raannon muotoja, eroavat ne toisistaan huomattavasti, jolloin yleisseuraannon rooli voidaan nähdä erilaisena niiden so-

veltamisyhteyksissä. 
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4.2 Toissijaisen puhdistamisvelvollisuuden edellytykset KHO 2016:44 myötä 

4.2.1 Aluksi 

Kuten todettua, kuolinpesän vastuu vainajalle asetetuista velvoitteista ei ole uusi oikeudellinen ilmiö, 

vaan perintöoikeudessa yleisesti hyväksytty lähtökohta. Perittävän oikeusasema siirtyy yleisseuraan-

non kautta perillisten muodostamalle kuolinpesälle.147 Onkin kysyttävä, kuinka vahva esineoikeuden 

systematiikassa oleva omaisuuden siirtyminen vainajalta kuolinpesän hallintaan yleisseuraantona on 

YSL:n mukaisen maaperän toissijaisen puhdistamisvelvollisuuden muodostumisen kontekstissa. 

Kuolinpesän toissijaista puhdistamisvelvollisuutta ei ole juurikaan oikeuskirjallisuudessa tai ennak-

koratkaisuissa käsitelty.148 Suhteellisen tuoretta ratkaisua KHO 2016:44 voidaan tässä mielessä pitää 

poikkeuksellisena, koska se linjasi ensimmäistä kertaa kuolinpesän toissijaisen vastuuaseman edelly-

tyksiä. Tapauksessa oli kyse vanhasta pilaantumistapauksesta, jossa kuolinpesän osakkaille oli an-

nettu määräys selvittää maaperän pilaantuneisuus. Kiinteistö, jonka maaperä oli pilaantunut, kuului 

kuolinpesään, joten kuolinpesän osakkaat voitiin kiinteistön hallinnan perusteella velvoittaa selvittä-

mään maaperän pilaantuneisuus. Tältä osin ympäristövastuu perustui ennen YSL:ää voimassa ollee-

seen jätehuoltolain (673/1978, JHL) 21 §:n mukaiseen jätehuoltosuunnitelman esittämisvelvollisuu-

teen, millä sinänsä ei ollut vastuujärjestelmän kannalta merkitystä: JHL:n mukaan pilaantuneesta 

maaperästä on vastuussa ensisijaisesti pilaantumisen aiheuttaja ja toissijaisesti kiinteistön haltija, 

mikä vastaa nykyistä YSL:n vastuujärjestelmää.149 Tapauksessa pilaantumisen aiheuttanut taho oli 

ajautunut konkurssiin, joten selvittämisvelvollisuutta ei enää voitu kohdistaa ensisijaiseen vastuuta-

hoon eli pilaajaan. Hallinto-oikeus asettikin selvittämisvelvollisuuden kiinteistön hallinnan nojalla 

kuolinpesälle, joka valituksessaan KHO:een vetosi toissijaisen puhdistamisvelvollisuuden edellytyk-

siin eli suostumuksen puuttumiseen, vilpittömän mielen suojaan sekä vastuun kohtuuttomuuteen. 

Vaikka YSL:n mukaan alueen haltija voi vapautuakseen toissijaisesta puhdistamisvelvollisuudesta 

lähtökohtaisesti vedota suostumuksen puuttumiseen, vilpittömän mielen suojaan ja kohtuuttomuu-

teen, päätyi KHO ennakkoratkaisussaan hylkäämään nämä vastuuvapausperusteet. KHO perusteli 

ratkaisuaan sillä, että suostumukseen ja vilpittömään mieleen perustuva vastuun rajoittaminen ei voi 

koskea perhe- tai perintöoikeudellisia saantoja, koska vastuun rajoittamisen edellytykset tulevat 

 
147 Norros 2018, s. 323. 
148 Ks. tältä osin Airaksinen 2016. 
149 Toisin kuin YSL:ssä, JHL:n mukaan kiinteistönhaltijan vilpittömän mielen suojasta ei ole säädetty. KHO kuitenkin 

nyt käsiteltävässä tapauksessa totesi, että vilpitöntä mieltä suojataan, vaikka tämä johtaisi kahden säännöksen rinnakkai-

seen soveltamiseen, joista jälkimmäinen on kumonnut edellisen. Ks. Airaksinen 2016, s. 330. Vaikka formaalisti sään-

nökset eivät voisi olla voimassa samaan aikaan samassa tapauksessa KHO perusteli kantaansa teleologisesti:” Jätehuol-

tolain, jätelain ja ympäristönsuojelulain säännösten tai esitöiden perusteella ei voida katsoa lainsäätäjän tarkoituksena 

olleen asettaa pilaantuneen alueen haltijalle vanhojen pilaantumisten osalta laajempaa selvitys- tai puhdistamisvelvolli-

suutta kuin lakien voimaantulon jälkeen pilaantuneiden alueiden osalta” (Kurs. tässä). 
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sovellettaviksi vain vapaaehtoisissa vaihdantatilanteissa.150 Koska selvitysvelvollisuutta ei myöskään 

selvitysten perusteella voitu pitää ilmeisen kohtuuttomana, KHO asetti kuolinpesälle velvollisuuden 

selvittää alueen maaperän pilaantuneisuus. Seuraavassa käsitellään toissijaisen puhdistamisvelvolli-

suuden edellytyksiä KHO:n ratkaisun valossa ja pohditaan, kuinka laajaa oikeuskäytäntöä ohjaavaa 

arvoa ratkaisulle voidaan antaa. 

4.2.2 Vilpittömän mielen suoja yleisseuraannossa 

KHO tulkitsi toissijaisen vastuun säännöksiä kuolinpesän kannalta ankarasti, ja kuolinpesältä suljet-

tiin yleisseuraannon perusteella pois mahdollisuus vilpittömän mielen suojaan. KHO perusteli ratkai-

sua sillä, että vilpittömään mieleen perustuva vastuun rajoittaminen voi koskea vain vapaaehtoisia 

vaihdantatilanteita. Perustelun voitaneen tällöin tulkita tarkoittavan sitä, että ainoastaan erityisseu-

raannot, kuten kauppa ja vaihto, voivat nauttia vilpittömän mielen suojaa, koska esimerkiksi juuri 

kiinteistönkauppa perustuu vapaaehtoiseen vaihdannan intressissä tapahtuvaan päätökseen. 

KHO:n tulkinta vilpittömän mielen suojan piiristä näyttäisi olevan linjassa yleisen esineoikeudellisen 

vilpittömän mielen suojaa koskevan oikeusperinteen kanssa, jossa vilpittömän mielen suoja on nähty 

nimenomaan vaihdantaa suojaavana oikeusperiaatteena.151 Kun jäämistöoikeudellisessa yleisseu-

raannossa ei ole kyse varsinaisesta vaihdantatilanteesta, jossa osapuolet tekevät päätöksen luovutuk-

seen ryhtymisestä saamiensa tietojen perusteella vapaaehtoisesti, ei vilpittömän mielen suojaamiselle 

ole nähty olevan tässä tilanteessa perustetta.152 Peilattaessa ratkaisua KHO 2016:44 vilpittömän mie-

len suojaa koskevaan esineoikeudelliseen oikeusperinteeseen ratkaisun lopputulos näyttäytyy perus-

tellulta. 

Toisaalta KHO:n linjausta voidaan pitää myös jossain määrin yllättävänä, koska toissijainen maape-

rän puhdistamisvelvollisuus muodostuu lain mukaan vain, jos pilaantuminen on tapahtunut alueen 

haltijan suostumuksella tai sillä, että haltija on tiennyt tai hänen olisi pitänyt tietää alueen tila sitä 

hankkiessaan. KHO tulkitsi, ettei tällä vastuuta rajoittavalla säännöksellä ole merkitystä, kun kyse on 

yleisseuraannosta eikä käsillä ole vapaaehtoista vaihdantaa. Tulkinta olisi kuitenkin voinut olla myös 

päinvastainen, koska kyse ei ylipäätään ole vapaaehtoisesta hankinnasta tai sellaisesta tilanteesta, 

jossa kuolinpesä alueen haltijana olisi voinut mitenkään vaikuttaa vastuun muodostumiseen. Nähdäk-

seni KHO:n linjauksen voidaan katsoa heijastavan myös ympäristönsuojelua painottavaa teleologista 

 
150 Esineoikeudellisessa systematiikassa omaisuuden siirtyminen vainajalta kuolinpesän hallintaan ei kuitenkaan ole pe-

rintöoikeudellinen saanto, vaan yleisseuraanto. Ks. myös Airaksinen 2016, s. 331. 
151 Erityisesti Zitting on korostanut vilpittömän mielen vaihdannallista näkökulmaa. Vilpittömän mielen suojan tarkoituk-

sena on tällöin selonottovelvollisuuden ja siten myös riskinoton keventäminen vaihdannan edistämiseksi. Ks. lisää Zitting 

1956, s. 81; Zitting 1989, s. 39. 
152 Esineoikeuden puolella mainittu näkyy esimerkiksi siten, että kuolinpesä ei voi velkavastuusta vapautuakseen vedota 

siihen, ettei tiennyt omaisuuden olevan vainajan velan vakuutena. Ks. Tammi-Salminen 2015, s. 70. 
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tulkintaa, jossa yleistä etua suojataan. Päinvastainen tulkinta olisi taas painottanut kuolinpesän osak-

kaiden näkökulmaa ja heidän olemattomia mahdollisuuksiansa vaikuttaa vastuun syntymiseen. 

On kuitenkin paikallaan pohtia, minkälaisia yleistäviä tulkintasuosituksia KHO:n ratkaisusta voidaan 

johtaa koskien kuolinpesän toissijaista puhdistamisvelvollisuutta. Ratkaisun perusteluissa KHO tote-

aakin, että kuolinpesän osakkaiden vastuuta maaperän pilaantuneisuuden selvittämisestä ei tullut 

tässä tilanteessa rajata alueen haltijan suostumusta tai tietoisuutta koskevan säännöksen perusteella. 

Toisin sanoen KHO ei näyttäisi sulkevan pois mahdollisuutta, että toisenlaisten tosiseikkojen valli-

tessa kuolinpesän osakkaat vapautettaisiin pilaantunutta maaperää koskevista vastuista.153 

Ratkaisussa KHO 2016:44 pilaantumisen aiheuttajana ei ollut vainaja itse eikä yleisseuraannon kautta 

kiinteistön hallintaansa saanut kuolinpesä, vaan alueella aiemmin pesulatoimintaa harjoittanut yritys, 

joka sittemmin oli ajautunut konkurssiin. Kyseistä pesulatoimintaa oli harjoitettu yrityksen ja kiin-

teistönomistajan välisen vuokrasopimuksen perusteella. Otettaessa huomioon se, että pesulatoiminta 

on valtakunnallisessa maaperän puhdistusohjelmassa mainittu todennäköisesti maaperän pilaantumi-

sen vaaraa aiheuttavaksi toiminnaksi154, poissuljettua ei ole katsoa vainajan antaneen suostumuksensa 

toimintaan, johon liittyi selvä riski ympäristölle.155 Koska samanlaisia tapauksia on kohdeltava sa-

malla tavalla, on perusteltua katsoa ratkaisun lopputuloksen vilpittömän mielen suojasta muodosta-

van lähtökohdan tulkinnalle ainakin sellaisissa tapauksissa, joissa kuolinpesä on saanut pilaantuneen 

maa-alueen yleisseuraannon kautta hallintaansa edeltäjältä, joka tiesi tai jonka olisi pitänyt tietää 

maaperän pilaantuneisuudesta tai jonka suostumuksella maaperä oli pilaantunut. Vilpittömän mielen 

rajaaminen pois näissä tilanteissa on perusteltua myös siksi, että vastaavassa tilanteessa pilaantuneen 

maa-alueen kiinteistönkaupan kautta hallintaansa saanut uusi alueen haltija ei nauti vilpittömän mie-

len suojaa, koska luovutuksensaaja lähtökohtaisesti saa tiedot maaperän pilaantuneisuudesta myyjältä 

tämän selontekovelvollisuuden (ja toisaalta ostajan selonottovelvollisuuden) nojalla.156 

Nähdäkseni kuolinpesän toissijaista puhdistamisvelvollisuutta olisi käsiteltävä toisenlaisen tosi-

seikaston valossa esimerkiksi silloin, kun vainajalle ei voisi lukea minkäänlaista osuutta maaperän 

pilaantuneisuuteen – ei ensisijaista eikä toissijaista puhdistamisvelvollisuutta. Esimerkkinä käytän 

 
153 Ympäristönsuojelulainsäädäntö on yleistä, jolloin YSL:n julkisoikeudellisia vastuusäännöksiä joudutaan yksittäista-

pauksissa tulkitsemaan. Ks. Utter 2010, s. 82–83. 
154 Ks. Pyy ym. 2013, s. 15. Ks. myös Marttinen 2015, s. 334, jonka mukaan harjoitettaessa kiinteistöllä pesulatoimintaa 

kaupan yhteydessä on syytä selvittää kiinteistön käyttöhistoria. 
155 Pölönen on huomauttanut, että JHL:n säätämisajankohtana ei kuitenkaan ole ollut samanlaista tietoisuutta pilaantunei-

den alueiden aiheuttamasta laajasta ympäristöongelmasta. Ks. Pölönen 2001, s. 827. JHL:ään ei sisältynyt myöskään 

nimenomaista toissijaista puhdistamisvelvollisuutta koskevia säännöksiä, vaikka oikeuskäytännössä on myöhemmin kat-

sottu, että JHL 21 §:n perusteella kiinteistön haltijalle voidaan asettaa vastuu maaperän saastumisesta. Ks. tältä osin esi-

merkiksi KHO 12.10.1992 taltio 3600 ja KHO 13.12.2005 taltio 3312. 
156 Ks. edellä luovutuksensaajan selonottovelvollisuudesta ja myyjän selontekovelvollisuudesta. 
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tilannetta, jossa tuntematon taho on pilannut alueen vainajalta salaa. Kiinteistönkauppojen osalta täl-

laisten tilanteiden on katsottu oikeuskirjallisuudessa rajautuvan alueen haltijan kontrollin ja siten tois-

sijaisen puhdistamisvelvollisuuden ulkopuolelle.157 Tällöin toissijaisen puhdistamisvelvollisuuden 

kohdentumisen rajaaminen on perusteltavissa jo yksin vilpittömän mielen suojan nojalla: kiinteistön-

kaupoissa luovutuksensaaja voi vedota vilpittömän mielen suojaan, jos hän ei ole saanut myyjältä 

tietoja alueen pilaantuneisuudesta tai sellaisista ympäristöriskeistä, joita myyjä ei ole voinut esittää, 

jos ympäristön pilaantuminen on tapahtunut myyjältä salaa. Kun huomioon otetaan tämä oikeuskir-

jallisuudessa omaksuttu lähtökohta, jossa alueen haltijan kontrollin ulkopuolelle jäävät pilaantumis-

tapaukset tyypillisesti rajautuvat toissijaisen puhdistamisvelvollisuuden ulkopuolelle sekä yleisseu-

raannon mukainen oikeusaseman siirtyminen sellaisenaan siirronsaajalle, voidaan kyseenalaistaa oi-

keusohje, jonka perusteella kuolinpesä voitaisiin asettaa toissijaisen puhdistamisvelvollisuuden osalta 

vainajaa heikompaan asemaan.158 

Tältä osin lienee epäselvää, missä määrin tällä erää ainoasta kuolinpesän toissijaisesta puhdistamis-

velvollisuutta koskevasta ratkaisusta KHO 2016:44 voidaan johtaa yleisseuraantoa ja julkisoikeudel-

lista puhdistamisvelvollisuutta laajemmin koskeva tulkinta. Yhtäältä KHO toteaa ratkaisussa, että 

vilpittömään mieleen perustuva vastuun rajoittaminen koskee ainoastaan vapaaehtoisia vaihdantati-

lanteita, mikä viittaa yleisseuraantojen rajautumiseen pois toissijaista puhdistamisvelvollisuutta ra-

joittavasta vilpittömän mielen suojasta. Toisaalta KHO ottaa kantaa ainoastaan käsillä oleviin tosi-

seikkoihin, jolloin vastuun kohdentaminen kuolinpesään tulisi toteuttaa tapauskohtaisen kokonaishar-

kinnan kautta. Joka tapauksessa ratkaisun KHO 2016:44 lopputulos vilpittömän mielen suojasta on 

perusteltu, kun otetaan huomioon tapauksessa vallinneet tosiseikat. Kuitenkin jokaisen erillisen ta-

pauksen tapauskohtaiset tosiseikat, kuten maaperän pilaantumisen riippumattomuus kuolinpesän ja 

vainajan toimista, tulisi ottaa huomioon viimeistään puhdistamisvelvollisuuden kohtuusarvioinnissa. 

4.2.3 Puhdistamisvelvollisuuden kohdentumisen ilmeinen kohtuuttomuus 

Kun KHO 2016:44 ratkaisun myötä kuolinpesä ei voi vedota vilpittömän mielen suojaan, jää ilmeisen 

kohtuuttomuuden osoittaminen kuolinpesän ainoaksi mahdollisuudeksi vapautua puhdistamisvelvol-

lisuudesta. Ilmeisen kohtuuttomuuden osoittaminen ei edellä todetulla tavalla ole yksinkertaista, sillä 

kysymys on puhdistamisvelvollisuuden poikkeuksesta.159 Puhdistamisvelvollisuudesta 

 
157 Esimerkiksi Tuomainen on todennut, että YSL 133.2 §:n mukainen vastuu ei sovellu tilanteeseen, jossa alueen haltijalle 

täysin tuntemattoman henkilön maahan kaatama ongelmajäte aiheuttaa maaperän pilaantumisen. Ks. Tuomainen 2006, s. 

129–130. 
158 Ks. edellä Aarnio – Kangas 2016, s. 226. Vainajan perilliset eivät voi saada parempia oikeuksia kuin vainajalla on 

ollut, mutta toisaalta heitä ei voida asettaa vainajaa heikompaan oikeusasemaan. 
159 Ks. tutkielman luku 3.3, jossa käydään läpi ilmeisen kohtuuttomuuden tapauskohtaisia kriteereitä. 
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vapautuakseen kuolinpesän tulisi ainakin osoittaa täyttävänsä lain esitöissä asetetut kohtuutto-

muusedellytykset, jotka koskevat puhdistustoimien taloudellista rasittavuutta ja pilaantumisen laa-

juutta.160 

Kuolinpesän tulisi tällöin osoittaa laajasti pilaantuneen maaperän puhdistamistoimien aiheuttavan 

sille merkittävää taloudellista rasitusta, kuten maksukyvyttömyyden uhkaa. Tällainen tilanne on kä-

sillä esimerkiksi silloin, kun puhdistamiskustannukset ylittävät kokonaan kuolinpesän varat. Ratkai-

sussa 2016:44 oli kysymys jakamattomasta kuolinpesästä ja siten PK 18:2 §:n mukaisesti kuolinpesä 

oli osakkaiden yhteishallinnossa. On huomioitava, että kuolinpesän osakkaat vastaavat veloista aino-

astaan perittävän omaisuudella, eivätkä he ole lähtökohtaisesti velkavastuussa perittävän veloista.161 

Jo jaetun kuolinpesän osalta taas luonnollisista henkilöistä koostuvan pesän kohdalla taloudellista 

rasittavuutta koskeva kohtuuttomuusperuste voi menestyä, joskin tämä riippuu pitkälti siitä, kuinka 

varakkaita kuolinpesän osakkaat viime kädessä ovat. Luonnollinen tilanne puhdistamiskustannusten 

ylittäessä kuolinpesän varat, mikäli ilmeisen kohtuuttomuuden vaatimus ei täyty, että kunta tai valtio 

viimesijaisena vastuutahoina maksavat jäljelle jääneet puhdistamiskustannukset.162 

Ratkaisussa KHO 2016:44 kuolinpesän osakkaiden ympäristövastuuta ei pidetty ilmeisen kohtuutto-

mana. On huomattava kuitenkin, että kyse oli ainoastaan maaperän pilaantuneisuutta koskevista lisä-

tutkimuksista, joita voidaan lähtökohtaisesti pitää huomattavasti kevyempinä kuin itse varsinaisiin 

puhdistamistoimiin ryhtyminen. Siten ratkaisun perusteella ei voitane tehdä pidemmälle meneviä joh-

topäätöksiä kuolinpesien toissijaisen maaperän puhdistamisvelvollisuuden kohtuullistamisesta. Koh-

tuullistamisen kriteerit on jätetty avoimiksi lainsäädännössä, minkä vuoksi kohtuusharkintaa suorit-

tavilla viranomaisilla on myös kuolinpesän kohdalla tapauskohtaisessa harkinnassaan mahdollisuus 

ottaa samoja seikkoja huomioon kuin edellä läpikäydyissä kiinteistönkauppoja koskevissa tapauk-

sissa. Vaikka puhdistamisvelvollisuuden kohtuullistaminen on poikkeus, on erityisesti Ekroos koros-

tanut, että kohtuusharkinta on erityisen tärkeää tilanteissa, joissa selvää ratkaisua ei lain aukon tai 

tulkintavaikeuden vuoksi helposti löydy.163 Tällöin otettaessa huomioon lainsäädännön ja oikeuskäy-

tännön epäselvyys kuolinpesän toissijaisen puhdistamisvelvollisuuden osalta, kohtuullistaminen olisi 

perusteltavissa oikeusturvan kannalta. Esimerkiksi silloin, kun maaperän pilaantuminen on tapahtu-

nut vainajalta salaa, kuolinpesän puhdistamisvelvollisuuden kohtuullistamista olisi syytä harkita. 

 
160 HE 84/1999 vp, s. 79. 
161 Aarnio – Kangas 2016, s. 625–627. Kuolinpesän osakkaat voivat kuitenkin eräissä tilanteissa joutua henkilökohtaiseen 

velkavastuuseen kuolinpesän velvoitteista. Ks. tältä osin Aarnio – Kangas 2016, erityisesti s. 628–629, 636. 
162 Ks. YSL 133.3 §, jonka mukaan, jos pilaantuneen alueen haltijaa ei voida velvoittaa puhdistamaan pilaantunutta maa-

perää, kunnan on selvitettävä maaperän puhdistamistarve ja tarvittaessa puhdistettava maaperä. 
163 Ekroos 1994, s. 139. 
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4.3 Välianalyysi: Erityisseuraanto ja yleisseuraanto YSL 133.2 §:n mukaan 

Toissijaista maaperän puhdistamisvelvollisuutta koskeva YSL 133.2 § ei sanamuodossaan erottele 

erityisseuraantoja ja yleisseuraantoja toisistaan. Käytännössä kuitenkin seuraantoja ja niiden vastuun 

muodostumisen edellytyksiä kohdellaan edellä esitetysti eri tavalla. Seuraantojen erittely perustuu 

viime kädessä saantojen erilaiseen luonteeseen, jolloin yleisseuraannot toteutuvat suoraan lain no-

jalla, kun taas erityisseuraannot suoritetaan vapaaehtoisesti vaihdannan intressissä. 

Kiinteistönkaupoissa vaihdannan vapaaehtoisuus näkyy paitsi siinä, että ostaja voi myyjältä saa-

miensa tietojen perusteella vapaaehtoisesti päättää kauppaan ryhtymisestä myös siinä, että ostaja voi 

etukäteisellä perehtymisellä ottaa huomioon kiinteistön maaperän kunnon. Kiinteistönkaupassa osa-

puolet voivat tällöin sopimusvapautensa nojalla sopia haluamallaan tavalla maaperän pilaantumiseen 

liittyvästä vastuunjaosta. Osapuolet voivat ottaa kauppakirjaan kirjauksia esimerkiksi siitä, kumpi 

osapuolista vastaa tietyn alueen puhdistamisesta ja tästä aiheutuvista kustannuksista sekä siitä, kumpi 

heistä on vahingonkorvausoikeudellisessa vastuussa kolmannelle osapuolelle ympäristön pilaantumi-

sesta. Vaikka vastuunjakosopimukset eivät lähtökohtaisesti sido ympäristöviranomaisia, pelkkä so-

pimussuhteissa sitova vastuunjako riittää joustavoittamaan kiinteistönkauppojen puhdistamisvelvol-

lisuuteen liittyviä vastuukysymyksiä merkittävällä tavalla. 

YSL 133.2 §:n mukaisen alueen haltijan toissijaisen maaperän puhdistamisvelvollisuuden edellytyk-

set soveltuvat näin sanamuotonsa mukaisesti vapaaehtoiseen vaihdantaan, jolloin alueen haltija on 

vastuussa maaperän pilaantumisesta silloin, kun hän on laiminlyönyt huolellisuusvelvoitteensa. Lain-

säätäjä ei näin ole huomioinut yleisseuraantoa puhdistamisvelvollisuuden kohdentumisen yhteydessä. 

Lainsäätäjän tahtoa voidaan perustella sillä, että yleisseuraanto on esineoikeudellinen lähtökohta vai-

najan oikeusaseman siirtyessä kokonaisuudessaan kuolinpesälle tai konkurssivelallisen omaisuuteen 

liittyvän määräysvallan siirtyessä konkurssipesälle. Kuolinpesän ja konkurssipesän maaperän puh-

distamisvelvollisuus perustuu sekä ensisijaisessa että toissijaisessa vastuussa yleisseuraantoon. Kui-

tenkin väite siitä, ettei toissijaisen puhdistamisvelvollisuuden edellytyksillä ole relevanssia vastuun 

siirtyessä yleisseuraannon nojalla, on perusteeton. Kun esimerkiksi vainajalla tai kuolinpesällä ei ole 

mitään yhteyttä pilaantumiseen, tulee viimeistään puhdistamisvelvollisuuden kohtuullisuuden arvi-

oinnissa ottaa huomioon kunkin tapauksen tosiseikat, kuten jokaisen kiinteistönkaupankin yhtey-

dessä. Oikeuskirjallisuudessa on katsottu, että ratkaisua KHO 2016:44 on tulkittava analogisesti myös 

siten, että konkurssipesä voisi olla hallintaperusteisessa ympäristövastuussa sellaisissakin tilanteissa, 

joissa vastuun muodostamista rajoittaisi muuten suostumus tai tietoisuus.164 Tällöin myös 

 
164 Airaksinen 2016, s. 334.  
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konkurssipesän hallintaperusteisen vastuun muodostumisen kohdalla tulisi huomioida tapauskohtai-

set seikat esimerkiksi silloin, kun konkurssivelallinen tai konkurssipesä eivät ole myötävaikuttaneet 

pilaantumiseen.165 

Esineoikeudellisessa oikeuskirjallisuudessa on myös todettu, että erilaisia seuraantoja ei yleensä ole 

mielekästä rinnastaa toisiinsa eikä ryhmittely erityis- ja yleisseuraantoihin ole kovinkaan mielekästä. 

Erilaisilla seuraannoilla ei ole paljoakaan yhteistä, mikä ilmenee esimerkiksi siitä, että seuraantoti-

lanteet ratkaistaan yleensä kunkin oikeudenalan oman lainsäädännön ja sen yleisten oppien perus-

teella.166 Näin ollen myös yleisseuraannoissa on mahdollista ottaa tapauskohtaisesti huomioon ym-

päristöoikeuden yleiset opit167 ympäristövastuiden kohdentamistapauksissa. Seuraavaksi siirrytään-

kin tarkastelemaan alueen haltijan toissijaista maaperän puhdistamisvelvollisuutta keskeisen ympä-

ristöoikeuden yleisen opin, aiheuttamisperiaatteen, näkökulmasta. Tällöin tavoitteena on tarkastella 

tässä selvitettyjä maaperän toissijaisen puhdistamisvelvollisuuden edellytyksiä, huolellisuuden lai-

minlyöntiä ja suoraan lain nojalla tapahtuvaa yleisseuraantoa, osana ympäristövastuun kohdentamista 

koskevaa sääntelyä siten, että toissijainen puhdistamisvelvollisuus kohdentuisi alueen haltijaan ai-

heuttamisperiaatetta toteuttavalla tavalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
165 Ks. konkurssipesien osalta myös Kokko 2020, s. 8, jonka mukaan konkurssipesän toissijainen vastuu on mahdollinen 

tietyin edellytyksin esimerkiksi kiinteistön haltijana, jos esimerkiksi eri toiminnoista pilaantuneen kiinteistön vuokranan-

taja on konkurssissa eikä aiheuttajaa tunneta. Ks. myös vanhojen pilaantumistapausten osalta Marttinen 2015, s. 324–

326. 
166 Norros 2018, s. 324. 
167 Ympäristöoikeuden yleiset opit koostuvat esimerkiksi oikeudellisista käsitteistä, periaatteista ja kielloista. Ks. Kokko 

2017b, s. 5–6. 



40 
 

5 Toissijainen maaperän puhdistamisvelvollisuus ja aiheuttamisperi-

aate 
 

5.1 Kysymyksenasettelun taustalla TOVA-lainsäädäntöhanke 

Suomessa valmistellaan parhaillaan toissijaisen ympäristövastuujärjestelmän (TOVA-järjestelmän) 

uudistusta, jolla varaudutaan ympäristövahinkojen korvaamiseen ja ympäristöriskien poistamiseen 

silloin, kun ensisijainen vastuutaho on maksukyvytön, tuntematon tai muutoin tavoittamattomissa.168 

Toissijaisen toimimisvelvollisuuden, kuten tässä tutkielmassa käsiteltävän maaperän toissijaisen puh-

distamisvelvollisuuden, ohella toinen toissijaisen ympäristövastuun muoto on TOVA-järjestelmän 

rahoitusvelvollisuus, joka tarkoittaa velvollisuutta osallistua ympäristövahinkojen TOVA-järjestel-

män kustannusten kattamiseen.169 Nykyisiä TOVA-järjestelmiä ovat laissa ympäristövahinkovakuu-

tuksesta (81/1998, YVVL) säädetty ympäristövahinkovakuutus sekä laissa öljysuojarahastosta 

(1406/2004, ÖsraL) säädetty öljysuojarahasto. Lainsäädännön kehitystyön taustalla ovat nykyisen 

sääntelyn kattavuudessa ilmenneet ongelmat erityisesti toiminnanharjoittajien konkursseista johtu-

vissa ympäristön pilaantumiseen johtavissa tilanteissa, joita valtio on viime vuosien aikana joutunut 

toistuvasti rahoittamaan.170 Uudistuksen tavoitteena onkin turvata ympäristövelvoitteiden hoitaminen 

ilman valtion taloudellista väliintuloa. 

Ympäristöriskien hallinta, ympäristövahinkojen korvaaminen ja ennallistamistoimien turvaaminen 

olisi TOVA-järjestelmiä kehittävän lainsäädäntöhankkeen mukaan kehitettävä tavalla, joka toteuttaa 

aiheuttamisperiaatetta.171 Aiheuttamisperiaate on kansainvälisesti tunnustettu ja EU:n perussopi-

muksiin sisältyvä ympäristövastuuta kohdentavan sääntelyn lähtökohta, jolloin haitallisia ympäristö-

vaikutuksia aiheuttavan tahon tulee vastata tällaisten haitallisten vaikutusten ehkäisystä ja haittojen 

poistamisesta aiheutuvista kuluista.172 Tältä pohjalta valtion taloudellinen vastuu ympäristövahin-

goista aiheuttajan vastuun jäädessä toteutumatta olisi aiheuttamisperiaatteen vastaista.  

Toissijaisella ympäristövastuulla taas tarkoitetaan muuhun kuin aiheuttajaan kohdistettua vastuuta, 

joka syntyy ilman aiheuttamisperiaatteen mukaista välitöntä syy-yhteyttä pilaantumisen 

 
168 Ks. ympäristövahinkojen toissijaisten vastuujärjestelmien kehittämisen lainsäädäntöhanke YM0033:00/2019; Toissi-

jaisen ympäristövahinkovastuun rahoitusmallien vertailu (TOVARAMA) 2020:1 (Tuomainen ym. 2021). Toissijaisen 

vastuun uudistamista on selvitetty useissa selvityksissä 1990-luvulta lähtien. Ks. tältä osin Maaperän puhdistamisen tois-

sijainen vastuu- ja rahoitusjärjestelmä – Uudistustarpeet ja -mahdollisuudet (Tuomainen ym. 2009); Pakollisen ympäris-

tövakuutusjärjestelmän kehittäminen – välitilinpäätös ja vaihtoehtoiset polut tulevaisuuteen (Tuomainen 2011). 
169 Ympäristöministeriö 2014, s. 17; Tuomainen ym. 2021, s. 43. 
170 Ks. esimerkiksi HE 116/2018 vp, s. 6–8; Ympäristöministeriö, TOVA-lainsäädäntöhankkeen asettamispäätös 

VN/11745/2019, s. 1. 
171 Ympäristöministeriö, TOVA-lainsäädäntöhankkeen asettamispäätös VN/11745/2019, s. 3 
172 Ks. esimerkiksi Ekroos 1994, s. 134–138; Tuomainen 2006, s. 54–66; Kokko 2017b, s. 158–160. 
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aiheuttaneeseen yksittäiseen tapahtumaan.173 Tarpeen toissijaiselle ympäristövastuulle on muodosta-

nut se, että ympäristövastuun kustannusten kohdentamisen yleisenä lähtökohtana oleva aiheuttajan 

vastuumalli ei riitä, vaan tarvitaan myös täydentäviä vastuun kohdentamisen järjestelmiä, jotta kus-

tannukset esimerkiksi aiheuttajan maksukyvyttömyyden vuoksi eivät jäisi korvaamatta ja puhdista-

mistoimet tekemättä.174 Kun aiheuttamisperiaatteesta lähtevä ympäristövastuiden kohdentamisen läh-

tökohta edellyttää jonkinlaista yhteyttä aiheuttajan ja aiheuttamisen sekä vastuun synnyttävien seu-

rausten välillä, on toissijaista vastuuta luonnehdittu eräänlaisena poikkeuksena aiheuttamisperiaat-

teesta ja paikoin myös aiheuttamisperiaatteen vastaisena.175 Mahdollinen epäselvyys siitä, mistä tois-

sijaisessa vastuussa oikeastaan on kysymys ja erityisesti tällaisten velvollisuuksien suhteutuminen 

aiheuttamisperiaatteen mukaiseen vastuuseen, voi edelleen hankaloittaa toissijaista vastuuta koske-

van lainsäädännön kehitystyötä.176 

Tämän luvun tarkoituksena on tarkastella toissijaisen maaperän puhdistamisvelvollisuutta aiheutta-

misperiaatteeseen nähden tavalla, jossa tavoitteena on ympäristövastuun toteutuminen ilman valtion 

taloudellista väliintuloa. Luvun tarkoituksena on selvittää, miten toissijainen maaperän puhdistamis-

velvollisuuden kohdentuminen alueen haltijaan, sisältäen vastuuperusteina huolellisuuden laimin-

lyönnin ja yleisseuraannon, toteuttaa aiheuttamisperiaatetta lain sanamuodon mukaisesti hyväksyt-

tävällä ja ennakoivalla tavalla. Tältä osin on huomattava toissijaisen ympäristövastuun sisäinen sys-

tematiikka: TOVA-järjestelmän myöntämät korvaukset ovat toissijaiseen puhdistamisvelvollisuuteen 

nähden toissijaisia, että ne aktivoituvat vasta, jos alueen haltijaa ei voida kohtuudella velvoittaa puh-

distamaan aluetta.177 Luvun tavoitteena on täten löytää aiheuttamisperiaatetta toteuttava maaperän 

toissijaisen puhdistamisvelvollisuuden kohdentamisen ratkaisu ensisijaisesti alueen haltijan toimi-

misvelvollisuudesta, mutta jos tämä ei lainopillisesta säännösten tulkintaan ja oikeuskielen merkityk-

seen tai oikeudellisen ratkaisunteoriaan tukeutuvasta systeemiseen tulkintaan178 perustuvasta näkö-

kulmasta ole mahdollista, aiheuttamisperiaatetta toteuttavaa ratkaisua haetaan toissijaisesti TOVA-

järjestelmien rahoitusvelvollisuudesta.  

 
173 Tuomainen 2020, s. 41. 
174 TOVARAMA-hankkeessa tunnistetaan viisi vaihtoehtoista tapaa kohdentaa toissijaisen vastuun kustannuksia: 1) ai-

heuttajan vastuu, 2) laajennettu yksittäisen aiheuttajan vastuu, 3) aiheuttajien kollektiivinen vastuu, 4) julkishallinnon 

vastuu sekä 5) kansainvälinen kollektiivinen vastuu. Ks. tältä osin Tuomainen ym. 2020, s. 78–118. 
175 Näin vanhojen pilaantumistapausten osalta. Ks. Ekroos 1994, s. 133–134; Hollo 2004a, s. 62; Tuomainen 2006, s. 64, 

80; Kokko 2017b, s. 298. 
176 TOVARAMA-hankkeen yhtenä tavoitteena olikin tunnistaa ja selkeyttää ympäristövastuusääntelyn avainkäsitteitä, 

koska käsitteiden käyttötavassa ja sisällössä on havaittu epäjohdonmukaisuutta. Ks. Tuomainen 2020, s. 35–51. 
177 TOVA-järjestelmän rahoitusvelvollisuuteen palataan tutkielman luvussa 5.5 
178 Määttä – Soininen 2016, s. 1028–1053. 
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Kysymystä lähestytään ensinnäkin aiheuttamisperiaatteen taustalla vaikuttavasta taloustieteellisestä 

ulkoisvaikutusten sisäistämistä koskevasta teoriasta179, jolloin selvennetään aiheuttamisperiaatteen 

sisältöä ja merkitystä sekä sen suhdetta toissijaiseen puhdistamisvelvollisuuteen. Toissijaisen vastuun 

sekä aiheuttamisperiaatteen väliseen jännitteeseen liittyy tällöin olennaisia käsitteellisiä näkökohtia, 

kuten aiheuttajan ja aiheuttamisen käsitteille annetut merkityssisällöt. Aiheuttamisperiaatteen käsit-

teellisellä tulkinnalla on lopulta keskeinen vaikutus siihen, miten ympäristövastuiden taloudellinen 

taakka yhteiskunnassa jakaantuu. Toiseksi on välttämätöntä tunnistaa ympäristövastuusääntelyn pe-

rustuminen olennaisilta osin EU:n sääntelyyn, joka huomioidaan erityisesti yleisseuraantoa koskevan 

tarkastelun yhteydessä.180 

5.2 Ulkoiskustannusten sisäistämiseen pyrkivä aiheuttamisperiaate 

5.2.1 Taloustieteellisestä taustasta ympäristönsuojeluperiaatteeksi 

Aiheuttamisperiaatetta pidetään yhtenä keskeisimpänä ympäristöoikeuden ja -politiikan yksittäisenä 

ja kansainvälisesti vakiintuneena periaatelähtökohtana.181 Perinteisesti ympäristöoikeudessa omak-

sutusta periaatteesta käytetään myös nimitystä ”aiheuttaja maksaa” -tai ”saastuttaja maksaa” -peri-

aate, jotka viittaavat erityisesti periaatteen taustalla vaikuttaviin taloudellisiin näkökohtiin.182 Aiheut-

tamisperiaate palautuukin ympäristönsuojelullisia näkökohtia yhdessä kansainvälisen kaupan edistä-

misen kanssa yhteensovittaviin linjauksiin, jolloin periaatteen alun perin taloustieteen piirissä kehi-

tetty perusajatus on ulkoiskustannusten sisäistämisessä.183 Aiheuttamisperiaatteen taloustieteellisistä 

lähtökohdista alkanut kehitys on vuosien aikana merkinnyt sekä sen painoarvon kasvua että sen käyt-

töalan laajentumista kattamaan aiheuttajien toiminnan vaikutuksia kauttaaltaan ympäristölle.184 

Asemaansa vakiinnuttanut aiheuttamisperiaate on sisällytetty useisiin kansainvälisisiin sopimuksiin 

ja julistuksiin.185 Nykyään aiheuttamisperiaate ilmaistaan EU:n perussopimusten tasolla SEUT 

191(2) artiklassa ja SEUT 11 artiklasta ilmenevän läpäisyperiaatteen kautta sen merkitys välittyy 

 
179 Ks. esimerkiksi Gaines 1991; Lees 2015; de Sadeleer 2002. 
180 Ks. vastaavasti Kotka ym. 2021, s. 4. 
181 Ks. esimerkiksi Vihervuori 1993, s. 25; Hollo 2009a, s. 21; Schwartz 2010, s. 243–244; Ekroos ym. 2014, s. 22. 
182 Ks. esimerkiksi Hollo 2004b, s. 40; Suvantola 2006, s. 29. 
183 Ks. de Sadeleer 2002, s. 21; Schwartz 2010, s. 243–246; Lees 2015, s. 123. Ulkoiskustannusten sisäistämiseen pyrkivä 

aiheuttamisperiaate mainittiin ensimmäisen kerran OECD:n vuonna 1972 julkaisemissa suosituksissa. Periaatteen tarkoi-

tuksena oli kehottaa ympäristöä kuormittavaa teollisuutta kehittämään tehokkaista torjunta- ja ennaltaehkäisykeinoja ym-

päristön suojelemiseksi sekä puhutella jäsenvaltioita olemaan vääristämättä kilpailuasetelmia nopeasti kansainvälistyvillä 

markkinoilla. Ks. OECD, Guiding Principles 1972; Gaines 1991, s. 463–471. Periaatteen tavoitteena on tältä pohjalta 

ollut edistää markkinaresurssien järjestäytymistä kansainvälisessä kaupassa yhtäältä ympäristöä säästävällä sekä toisaalta 

kansainvälisen kilpailun kannalta optimaalisella tavalla. Buggen mukaan aiheuttaja maksaa -periaate voidaan lukea tällöin 

käänteisessä muodossa ”ei julkista tukea” (”no subsidy”). Ks. Bugge 2009, s. 414. 
184 Aiheuttamisperiaate on näin laajentunut merkitsemään aiheuttajien vastuuta ympäristön pilaantumisen torjunta- ja en-

naltaehkäisytoimien sekä näistä selvillä olemisen kustannuksista. Ks. de Sadeleer 2002, s. 26–27; Bugge 2009, 414–420; 

Ekroos ym. 2014, s. 23. 
185 Ks. lisää de Sadeleer 2002, s. 23–26. 
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ympäristöpolitiikkaa laajemmin myös muille EU:n politiikan sektoreille.186 Suomen kansallisessa 

ympäristölainsäädännössä aiheuttamisperiaatteen nimenomaisesti ilmaiseva säännös sisältyi aiem-

min VYSL 4.1 §:ään, mutta nykyisessä YSL:ssä sitä ei nimenomaisesti mainita, vaan sen ajatellaan 

konkretisoituvan YSL 2 luvun mukaisien toiminnanharjoittajien yleisten velvollisuuksien kautta 

osana lupaharkinnan ja -määräysten kokonaisuutta.187 

Aiheuttamisperiaate on ympäristöoikeudessa suunnattu ennen kaikkea lainsäätäjälle, jonka lainsää-

däntötyötä periaate ohjaa. Tällöin Kokon mukaan kysymys on sääntelyperiaatteesta, joka tyypillisim-

min nousee esiin lainvalmistelutyössä.188 Aiheuttamisperiaatetta sovelletaan harvoin laintulkinnalli-

sena periaatteena, joskaan se ei ole täysin tavatonta KHO:n oikeuskäytännössä.189 Tuomainen onkin 

todennut, että aiheuttamisperiaatteen tarkoituksena on pilaantumisen kustannusten tehokas kohden-

tuminen ja jakaminen, mutta periaate ei itsessään vielä varsinaisesti kiellä ympäristön pilaamista tai 

vaadi pilaantuneen ympäristön puhdistamista.190 EU:n tuomioistuin (EUT) on vastaavalla tavalla lin-

jannut, että ympäristövastuun kohdentaminen tulee voida perustaa joko sekundäärilainsäädäntöön tai 

kansallisessa lainsäädännössä sisältyvään vastuusäännökseen.191 SEUT 191(2) artiklassa ilmaistu 

saastuttaja maksaa -periaate on näin olemukseltaan ennen muuta ympäristöpoliittinen instrumentti ja 

tarkoitettu sellaisenaan ohjaamaan vastuun perustavaa ja sitä jakavaa sääntelyä. Aiheuttamisperiaat-

teesta ei siis voida yksin suoraan johtaa mihinkään tahoon kohdistettavaa vastuuta, vaan vastuu muo-

dostuu vasta konkreettisten vastuun perustavien säännösten myötä.192 

Edellä mainitusta laintasoisesta kodifioinnista huolimatta aiheuttamisperiaatetta on luonnehdittu lain-

säädännölliseksi ohjenuoraksi varsinaisen oikeusperiaatteen sijasta.193 Aiheuttamisperiaatetta on ku-

vattu kansainvälisesti hyväksyttynä ajatusmallina, jonka pohjalta pilaantumisen torjuntaa koskevaa 

lainsäädäntöä tulisi muokata.194 Myös Vihervuori on katsonut, että koska aiheuttamisperiaate tarvit-

see tuekseen tällaista pohjasääntelyä, siinä ei ole kyse varsinaisesta oikeusperiaatteesta.195 Kuitenkin 

 
186 Läpäisyperiaatteella tarkoitetaan, että ympäristönsuojelua koskevat vaatimukset tulee sisällyttää unionin politiikan 

sekä toiminnan toteuttamiseen ja määrittelyyn, erityisenä lähtökohtana kestävän kehityksen edistäminen. Ks. Kokko 

2017b, s. 42–42; Kokko 2020, s. 9. 
187 Vaikka aiheuttamisperiaatetta ei enää nimenomaisesti mainita YSL:ssä, ei oikeustilaa Kokon mukaan ole ollut kuiten-

kaan tarkoitus muuttaa tältä osin aiemmasta. Ks. Kokko 2017b, s. 138. 
188 Esimerkiksi luonnonsuojelulakia muutettaessa lähtökohtana oli se, että kustannukset kohdennettaisiin hankeen toteut-

tajalle. Ks. Kokko 2017b, s. 160–161. 
189 Ks. tältä osin KHO 19.5.1997 taltio 1200 ja KHO 2015:164. 
190 Tuomainen 2006, s. 54. 
191 Ks. esimerkiksi de Sadeleer 2012, s. 405–419 ja oikeuskäytännöstä tapaukset C-379/92 (Matteo Peralta), kohta 57; 

C-378/08 (ERG ym.), kohta 45. 
192 Ks. esimerkiksi Vihervuori 1993, s. 36; Tuomainen 2006, s. 17. 
193 Kuusiniemi ym., päivittyvä julkaisu, I Perusteet – Ympäristöoikeus oikeudenalana – Ympäristöoikeuden periaatteista 

– Yleiset ympäristöperiaatteet – Aiheuttamisperiaate.  
194 Ekroos ym. 2014, s. 23. 
195 Vihervuori 1993, s. 36. Vastaavasti myös Tuomainen 2006, s. 17. 
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tällaisen verrattain suppean käsityksen ohella aiheuttamisperiaatteen asema on nähty toisin, ja esi-

merkiksi Määttä on sijoittanut aiheuttamisperiaatteen ympäristöoikeuden yleisten oppien ”alati vah-

vistuvaan kokonaisuuteen”.196 Kokko puolestaan on pitänyt aiheuttamisperiaatetta osana oikeuskult-

tuuria pilaantumisen torjunnassa vakiintuneena oikeusperiaatteena, kun taas Suvantola on korostanut 

aiheuttamisperiaatteen kehitystä ohjelmallisesta ja taloustieteellisestä alkuperästään yhä normatiivi-

sempaan suuntaan.197 

Hollon esittämällä tavalla aiheuttamisperiaate voidaan taas nähdä erityisessä roolissa ympäristöoi-

keuden vastuu- ja pakkokeinojärjestelmien ankkurina, jolloin myös muilla periaatteilla on siihen omat 

liityntänsä.198 Herlerin mukaan aiheuttamisperiaatteen määritelmällistä ja yksittäisessä säädöksessä 

tai säännöksessä ilmenevää kirjaustapaa vahvempaa painoarvoa tulisi antaa sille tavalle, jolla periaat-

teen merkityssisältö välittyy säädöksiin ja sitä kautta myös oikeuskäytäntöön.199 Tällöin aiheuttamis-

periaatetta tulee sovittaa yhteen tulkinnallisesti sekä muiden ympäristöoikeuden periaatteiden kanssa 

että myös laajemmassa kokonaisuudessa, jonka yleiset oikeusperiaatteet muodostavat.200 

Koska kuitenkaan mitään yleistä ympäristön olosuhteiden muuttamisen kieltävää valvontajärjestel-

mää tai säännöstä ei ole, aiheuttamisperiaatteelta puuttuvat edellytykset koskaan toteutua täysimää-

räisesti.201 Jo käytännön realiteeteista johtuen kustannusten kohdentaminen yksittäiseen aiheuttajaan 

voi olla haastavaa, jolloin periaatteesta poikkeaminen on voitu sallia ympäristönsuojelua pitkällä ai-

kavälillä edistävillä perusteilla.202 Koska aiheuttamisperiaatetta ei kyetä yksinkertaisesti implemen-

toimaan käytäntöön täysin, on jouduttu tietyissä määrin hyväksymään yhteisvastuuta, jolloin kustan-

nuksia ainakin osittain siirretään julkiselle vallalle ja tätä kautta yhteisesti kaikille veronmaksajille.203 

Pöyhönen luonnehtii yleisesti periaatteita optimointikäskyinä, joka kuvaa myös aiheuttamisperiaa-

tetta hyvin.204 Aiheuttamisperiaate sääntelyä ohjaavana periaatteena suojaa sekä ympäristöä että ih-

misten terveyttä oikeudellisena ympäristönsuojeluperiaatteena. Aiheuttamisperiaatteen kohdistumi-

nen ennen kaikkea lainsäätäjälle ja sen tavoitekeskeisyys ei vähennä periaatteen olemusta ja 

 
196 Määttä 1999, s. 465–466. 
197 Kokko 2003, s. 109; Kokko 2017b, s. 138; Suvantola 2006, s. 32, 37. 
198 Hollo 2004b, s. 43–45, jonka mukaan ympäristöoikeuden periaatteet on jaettu yhtäältä ympäristöpoliittisiin ja syste-

maattisiin sekä toisaalta normatiivisiin periaatteisiin.  
199 Herler 2008, s. 142. 
200 Ks. lisää ympäristöoikeudellisista periaatteista Kokko 2017b, s. 139–158, jossa mainitaan kestävän kehityksen periaate, 

ennaltaehkäisyn periaate, varautumisperiaate sekä suojaperiaate. 
201 Ks. esimerkiksi Hollo 2009b, s. 5.  
202 Esimerkiksi VYSL:ssä aiheuttamisperiaatteen nimenomaisesti ilmaisevan säännöksen ei katsottu estävän toiminnan-

harjoittajien tukemista. Ks. lisää HE 84/1999 vp, s. 43–44, jossa todetaan, että aiheuttamisperiaatteen sisällyttäminen 

VYSL 4.1 §:ään ei estäisi toimintojen taloudellista tukemista jonkin muun säännöstön nojalla. 
203 Gaines 1991, s. 476–477. Yhteisvastuu on nähty oikeuskirjallisuudessa aiheuttamisperiaatteen vastakohtana. Ks. tältä 

osin Tuomainen 2006, s. 58. 
204 Pöyhönen 1988, s. 77. Samansuuntaisesti myös Pihalehto 2020, s. 210. 
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merkitystä ympäristönsuojeluperiaatteena, vaan onhan myös ympäristöoikeus, ympäristönsuojelu-

lainsäädäntö erityisesti, jo itsessään tavoitteellista.205 Seuraavaksi siirrytään käsittelemään aiheutta-

misperiaatteen tavoitteita edistäviä funktioita, jolloin lähtökohdaksi otetaan tässä todettu aiheuttamis-

periaatteen rooli yleistä ympäristöetua suojaavana ympäristönsuojeluperiaatteena, joka lainsäädän-

nön toimeenpanoa ohjaamalla pyrkii ulkoiskustannusten sisäistämiseen. 

5.2.2 Aiheuttamisperiaatteen funktiot 

Taloustieteellisistä lähtökohdista ympäristönsuojeluperiaatteeksi kehittynyt aiheuttamisperiaate saa 

taloudellisen tehokkuutensa rinnalla tukea yleisistä oikeudenmukaisuuden ja kestävyyden vaatimuk-

sista. Tämän pohjalta onkin luontevaa, että juuri ympäristöhaittojen aiheuttaja maksaa, kun taas ei 

olisi kestävää, että tällainen aiheuttaja ei maksaisi.206 Kuitenkin oikeudenmukaisuuden ja kestävyy-

den valossa aiheuttamisperiaate sisältää myös haasteita, jolloin voidaan kyseenalaistaa ympäristövas-

tuun kohdentuminen sellaiseen tahoon, jonka taloudelliset voimavarat toimia ympäristön hyväksi tai 

sitä vähemmän kuormittavalla tavalla ovat hyvin pienet.207 Aiheuttamisperiaate ei kuitenkaan keskity 

jonkin tahon oikeudelliseen tai moraaliseen vastuuttamiseen, vaan sen tarkoitus on ulkoiskustannus-

ten sisäistämisessä. Tällöin pyrkimys on sisällyttää ympäristöä kuormittavan toiminnan ulkoiset hai-

tat toiminnan harjoittamisen kustannusten osaksi esimerkiksi vastuuta kohdentavan sääntelyn 

avulla.208 Ulkoiskustannusten sisäistäminen aiheuttamisperiaatteen toimintaideana onkin joustava 

ympäristötaloudellinen työkalu, jonka tehokkuus ja toimivuus kuitenkin olennaisesti riippuvat aiheut-

tamisperiaatteelle kulloinkin sääntelykeinoin annettavasta tarkemmasta sisällöstä.209 Aiheuttamispe-

riaatteen haasteena onkin varsinaisesti se, miten siihen nojaava sääntely, kuten maaperän toissijainen 

puhdistamisvelvollisuus, muotoutuu periaatteen tavoitteita tukevaksi. 

Aiheuttamisperiaatteen ohjaaman ja ulkoisvaikutuksia sisäistävän sääntelyn tuleekin palvella periaat-

teen taustalla olevia tavoitteita. Bugge on jakanut aiheuttamisperiaatteen tavoitteiksi yhteiskunnalli-

sen tehokkuuden, oikeudenmukaisuuden sekä ympäristön hyvän laadun turvaamisen.210 Yhteiskunta-

taloudellisella tehokkuudella viitataan siihen, että tehokkaan ympäristönsuojelulainsäädännön ja 

 
205 Ks. Kokko 2017b, s. 124. Määttä kuvaa ympäristöoikeutta taas instrumentaalisena. Ks. Määttä 2016, s. 21. 
206 Aiheuttajan vastuu on näin perustettavissa oikeudenmukaisuuden ja kohtuullisuuden universaaleihin oikeuskäsityk-

siin. Ks. tältä osin Bugge 1996, s. 65–66; Lees 2015, s. 123–125. 
207 Ks. Pedersen 2010, s. 40–42. 
208 OECD, The Polluter-Pays Principle 1975, s. 23–25; de Sadeleer 2002, s. 21–23. Ulkoisvaikutuksista johtuvien kus-

tannusten sisällyttäminen teollisessa toiminnassa on merkinnyt erityisesti toiminnasta koituvien ympäristöhaittojen, niin 

kutsuttujen negatiivisten ulkoisvaikutusten, kustannusten sisällyttämistä. OECD ja EU ovat keskittyneet ennen muuta 

negatiivisten ympäristöön kohdistuvien ulkoisvaikutusten kustannusten sisällyttämiseen, kun taas ulkoisvaikutusten si-

säistämistä koskevan teorian kehittänyt Pigou kiinnitti negatiivisten ulkoisvaikutusten ohella huomiota myös positiivisiin 

ulkoisvaikutuksiin, peräten tällöin negatiivisista ulkoisvaikutuksista perittyjen vero- ja maksutulojen ohjaamista positii-

visia ulkoisvaikutuksia synnyttävien toimien kannustamiseen. Ks. Pigou 1947, s. 99–101. 
209 Vihervuori 1993, s. 25. Ks. lisää ulkoisvaikutusten luomasta sääntelytarpeesta Määttä 2019, s. 514–515. 
210 Bugge 1999, s. 61–137. 
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sallittavaksi katsottavan pilaamisen välille tulisi löytää yhteiskunnan kannalta tasapaino. Tällöin täy-

delliseen ympäristön haittavaikutusten estämiseen pyrkiminen ei ole järkevää, koska tietyn rajan jäl-

keen tällaisten ympäristönsuojelutoimien marginaalikustannukset kasvavat suhteettoman suuriksi 

niillä saavutettavaan hyötyyn nähden.211 Oikeudenmukaisuuden tavoite taas edellä todetusti perää 

kustannustaakan kohdentamista siihen tahoon, joka saa hyötyä ympäristöhaittoja aiheuttavasta toi-

minnasta.212 Ympäristön hyvän laadun turvaaminen merkitsee aiheuttamisperiaatteen pyrkimystä pai-

kata markkinoiden puutteellista kykyä rajoittaa ympäristölle aiheutuvia haitallisia vaikutuksia.213 

De Sadeleer on jäsentänyt aiheuttamisperiaatteen tavoitteet konkreettisemmin neljään funktioon, joita 

ovat resursseja jakava, ennaltaehkäisevä, hyvittävä sekä taloudellista yhdentymistä edistävä funk-

tio.214 Ympäristönsuojeluperiaatteena toimivan aiheuttamisperiaatteen jakavan funktion lähtökohtana 

on, että ympäristön pilaantumisen tai sen vaaran aiheuttamista ei lueta kenenkään subjektiiviseksi 

oikeudeksi. Toiminnanharjoittajien voidaan tällöin edellyttää kustantavan toimintansa riskialttiista 

luonteesta johtuen tarpeellisia viranomaisvalvonnan kustannuksia. Jakavan funktion ajatus on näin 

siinä, että ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavat tahot tulisi velvoittaa palauttamaan osa ker-

ryttämistään voitoista käytettäväksi kyseisen toiminnan valvontaan.215 Jakavan funktion toteuttami-

nen ei kuitenkaan tarkoita vielä, että aiheuttamisperiaatteella saataisiin aikaan tavoiteltuja ympäristö-

vaikutuksia. Esimerkiksi alimitoitetut ympäristömaksut voivat olla toiminnanharjoittajan näkökul-

masta pelkkä yksi kuluerä muiden joukossa, jolloin ne kerryttävät fiskaalista tuottoa ilman ohjaus-

vaikutusta.216 Ohjausvaikutus voikin kehittyä jopa negatiiviseksi, joten aiheuttamisperiaatteen resurs-

seja jakavan tavoitteen rooli on ennen kaikkea siinä, että se turvaa kahden jälkimmäisen, ennaltaeh-

käisevän ja hyvittävän, funktion toteuttamiseksi tarvittavia taloudellisia edellytyksiä.217 

 
211 Bugge 1999, s. 82. Kasvava huoli ympäristöstä ja kehittyvä tekniikka toisaalta siirtävät kuitenkin tätä rajaa suuntaan, 

jolloin ympäristövahinkoja ennaltaehkäistään entistä enemmän. 
212 Tällöin puhutaan laajemmin ympäristöoikeudellisesta oikeudenmukaisuudesta (environmental justice), joka käsittää 

ympäristöperusteisia oikeuksia ja velvoitteita samoin kuin jakavia, osallistavia sekä korjaavia elementtejä. Ks. Bugge 

2009, s. 411–422; Pedersen 2010, s. 27–28. 
213 Bugge 1999, s. 88. Aiheuttamisperiaatteen rooli ympäristönsuojeluperiaatteena korostaa sen kolmatta tavoitetta eli 

pyrkimystä ympäristön laadun turvaamiseen, jota pidetään periaatteen kaikkien osa-alueiden yhteisenä metatavoitteena. 

Aiheuttamisperiaatteen tulkinta ympäristönsuojeluperiaatteena merkitsee tavoitteiden yhtäaikaista punnintaa, jolloin yh-

den tavoitteen edistäminen voi johtaa muiden tavoitteiden ainakin väliaikaiseen tinkimiseen. Ks. Lees 2015, s. 123–125; 

Pihalehto 2020, s. 213. 
214 de Sadeleer 2002, s. 33–37. Taloudellisen yhdentymisen edistävää funktiota ei tässä enempää käsitellä, koska se pal-

velee jo edellä kuvattuja taloudellisia intressejä. 
215 de Sadeleer 2002, s. 35, 45; de Sadeleer 2012, s. 405. 
216 Ks. Hollo 1996, s. 222; de Sadeleer 2002, s. 28–29. Vaarana on tällöin, että maksusta muodostuu ympäristön pilaami-

selle asetettu kuvitteellinen hinta, jonka maksava toiminnanharjoittaja ajattelee saaneensa julkisvallan hinnoittelevan siu-

nauksen ympäristöä pilaavalle toiminnalleen. Ks. de Sadeleer 2002, s. 35. 
217 de Sadeleer 2002, s. 34. 
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Oikeuskirjallisuudessa aiheuttamisperiaatteen tärkeimpänä tavoitteena on nähty sen ennaltaehkäi-

sevä funktio, joka toteutuu erityisesti silloin, kun ympäristöhaittojen johdonmukainen ja perusteelli-

nen tuominen osaksi säänneltävän toiminnan kustannuksia kannustaa toimijoita järjestämään toimin-

tansa tavalla, joka rajoittaa tehokkaimmin ympäristöhaittoja.218 Ympäristön kokonaiskuormitus vä-

henee, kun osa ympäristövahingoista ja päästöistä ehkäistään jo ennalta. Näin YSL 2 luvussa mainitut 

toiminnanharjoittajan yleiset velvollisuudet palvelevat aiheuttamisperiaatteen ennaltaehkäisevää 

funktiota.219  

Aiheuttamisperiaate luokin kannusteita ympäristöriskien vähentämiseksi sen sijaan, että ympäristö-

maksuja määrättäisiin ainoastaan resurssien jakamisen tarkoituksessa. Kuitenkin käytännön realiteetit 

voivat heikentää ulkoiskustannuksia sisäistämään pyrkivillä keinoilla tosiasiassa saavutettavaa ennal-

taehkäisevää vaikutusta. Ensinnäkin sopivien sääntelykeinojen muotoaminen voi olla haastavaa esi-

merkiksi silloin, kun toiminnanharjoittajat käyttäytyvät epärationaalisesti syystä tai toisesta. Toisaalta 

sääntelyllä tavoiteltavaa ohjausvaikutusta voi heikentää erinäisten julkisvallan tukitoimien kirjo siten, 

että ympäristökuormituksen todellinen hinta ei asetu riittävän korkeaksi.220 Kun aiheuttamisperiaat-

teen jakavan funktion merkitys korostuu käytännön ympäristönsuojelussa, vie aiheuttamisperiaatteen 

ennaltaehkäisevä funktio edellä mainittujen realiteettien valossa periaatetta tavoitekeskeisempään 

suuntaan. 

Kolmanneksi aiheuttamisperiaatteen hyvittävä funktio koskee jo tapahtuneen ympäristön tilan hei-

kentymisen korjaamista, jolloin se pyrkii ulkoiskustannusten sisäistämiseen jälkikäteisesti.221 Hyvit-

tävä funktio ei varsinaisesti koske aiheuttajien välisiä keskinäisiä suhteita, vaan se suuntautuu aiheut-

tajien piirin ulkopuolelle: aiheuttamisperiaatteen ulkoiskustannusten sisäistämisen tarkoituksena on 

tällöin ennen kaikkea suojata vahinkoa kärsineen kolmannen asemaa.222 Tältä pohjalta aiheuttamis-

periaatteen hyvittävää funktiota täyttää siten YSL 133 §:n mukaisena maaperän puhdistamisvelvolli-

suutena toteutuva jälkikäteinen ympäristövastuu. Kun näkökulmaksi otetaan ulkoiskustannusten 

 
218 Ennaltaehkäisy on nähty niin taloudellisen tehokkuuden kuin ympäristön suojaamisenkin kannalta yleisesti edullisem-

pana vaihtoehtona kuin pilaantuneisuuden jälkikäteisen korjaamisen. Ks. de Sadeleer 2002, s. 36. 
219 On huomioitava, ettei YSL 2 luvun toiminnanharjoittajien yleisiä velvollisuuksia tule rinnastaa aiheuttamisperiaattee-

seen: Kokon kuvaamalla tavalla nämä velvollisuudet ohjausvaikutukseltaan periaatteita vahvempia ja niiden sisältöä 

konkretisoivia. Ks. Kokko 2017b, s. 301–302. 
220 Ennaltaehkäisyn ohjaaviksi tarkoitetut sääntelykeinot jäävät näin käytännössä usein enemmän tai vähemmän alimitoi-

tetuiksi. Ks. de Sadeleer 2002, s. 36. 
221 Hyvittävä funktio sisältää olennaisia yhtymäkohtia tuottamuksesta riippumattomalle eli ankaralle vastuulle rakentuvan 

YVL:n kanssa. Ks. esimerkiksi Hollo ym. 2018, s. 166, 254. Ankara vastuu ohjaa toiminnanharjoittajaa täysimääräisiin 

ennaltaehkäisy- ja torjuntatoimenpiteisiin, jotta vastuuseen johtava vahinkotapahtuma jäisi mahdollisimman epätodennä-

köiseksi. Tällaisella vastuulla on siten myös ympäristövahinkoja ennaltaehkäisevää vaikutusta. Määtän mukaan ankaran 

vastuun ja aiheuttamisperiaatteen ideologinen perusta on täten samanlainen, mutta aiheuttamisperiaate ei vielä itsessään 

vastaa vastuuperustetta, eikä se tällöin sellaisenaan rinnastu ankaraan vastuuseen. Ks. Määttä 1999, s. 465. 
222 Aiheuttamisperiaate lähestyy tällöin reparatiivista oikeutta hyvittäen esimerkiksi yksityishenkilön oikeusasemaa. Ks. 

Wilkinson 2002, s. 111; Bugge 2009, s. 420–422. 
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sisäistäminen, pyrkii puhdistamisvelvollisuus sisäistämään loputkin ennakollisten torjunta- ja valvon-

tatoimien muodossa sisäistämättä jääneet kustannukset osaksi ympäristön pilaantumisen aiheuttaneen 

toiminnan kustannuksia. Aiheuttamisperiaatteen hyvittävä funktio toteuttaakin tapauskohtaisesti il-

menevää jälkikäteistä uudelleenjakoa, kun taas jakava funktio vaikuttaa kollektiivisella, kuten kaik-

kien luvanvaraista toimintaa harjoittavien toiminnanharjoittajien tasolla.223 Toisin sanoen hyvittävä 

funktion tarkoituksena on sisäistää ne ulkoiskustannukset, jotka jäävät jakavassa ja ennaltaehkäise-

vässä funktiossa sisäistämättä. 

Aiheuttamisperiaate ei vielä itsessään synnytä tai kohdista vastuuta. Aiheuttamisperiaatteen funktioi-

den tavoitteena onkin ulkoiskustannusten sisäistäminen yhteiskuntataloudellisen tehokkuuden, oi-

keudenmukaisuuden ja ympäristön hyvän laadun säilymisen toteuttaminen. Funktiot osoittavat, että 

aiheuttamisperiaatteen ulkoiskustannusten sisäistämisestä seuraavat vaikutukset ilmenevät monella 

eri tapaa yhden staattisen tavan sijasta.224 Ulkoiskustannusten sisäistäminen on tällöin ennen kaikkea 

ympäristötaloudellinen työkalu, jolla aiheuttamisperiaatteen funktioita toteuttavan sääntelyn keinoin 

edistetään periaatteen tavoitteita. Luontevaa onkin, että nämä funktiot mukautuvat aiheuttamisperi-

aatetta toteuttavan sääntelynkin tavoitteiksi. 

5.2.3 Aiheuttaja ja aiheuttaminen käsitteinä 

Aiheuttamisperiaatteen tarkoittamana vastuullisena aiheuttajan käsite ilmenee jokseenkin selviönä, 

ja kuten luvussa 2.4.1 todetaan, ympäristövastuu on usein liitetty pilaantumisen vaaraa toiminnallaan 

aiheuttavaan toiminnanharjoittajaan.225 Aiheuttajaan liitetty vastuu käy toiminnanharjoittajan ohella 

ilmi myös YSL:n mukaisten yleiskieltojen eli maaperän ja pohjaveden pilaamiskiellon rikkomisesta 

seuraavana vastuuna.226 Muuten aiheuttajan käsite ei juuri ympäristölainsäädännössä esiinny varsi-

naisesti määriteltynä vastuukäsitteenä, vaan oikeudellisen vastuunsa puolesta aiheuttajiksi miellettä-

viä tahoja on kartoitettava eri sektorilaeista erikseen. Kuten todettua, aiheuttamisperiaate ei enää il-

mene YSL:ssä, mutta esimerkiksi JäteL 20 §:n aiheuttamisperiaate asettaa vastuun jakamisen yhtä 

vastuutahoa laajemmalle asettamalla vastuullisiksi jätteen alkuperäiset tuottajat sekä nykyiset että 

aiemmat haltijat. Vastuun jakaminen edistää näin JäteL:n ympäristönsuojelullisia tavoitteita, mutta 

 
223 De Sadeleer 2002, s. 37. 
224 Funktiot voivat ilmetä näin osin päällekkäin, toisiaan pois sulkevasti taikka toistensa kanssa ristiriitaisestikin. Ks. de 

Sadeleer 2002, s. 34. 
225 Aiheuttamisperiaatetta käsiteltävässä oikeuskirjallisuudessa aiheuttajaksi teollisessa toiminnassa on katsottu juuri lain-

säädännön mukainen toiminnanharjoittaja. Ks. esimerkiksi Vihervuori 1993, s. 32; Tuomainen 2006, s. 64–65 ja konkurs-

sipesän vastuuta koskien Linna 2016, s. 381–388; Kantola – Hänninen 2019, s. 241; Kokko 2020, s. 7–8. Toiminnanhar-

joittaja on YSL 5:1.8:n mukaan ”se luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka harjoittaa ympäristön pilaantumisen 

vaaraa aiheuttavaa toimintaa tai joka tosiasiallisesti määrää toiminnasta”.  
226 Ks. myös JäteL:n 72 §:n roskaamiskiellon ja naapuruussuhdelain (13.2. 1920/26) 17 §:n immissiokiellon rikkomisesta 

seuraava vastuu. Ks. lisää yleiskielloista Kokko 2017b, s. 296–300; Kokko – Mähönen 2015, s. 57. 
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kuitenkin lain sanamuoto rajaa periaatteen tarkoittamaa aiheuttajan käsitettä kyseisen säännöksen 

sekä JäteL:n soveltamisalan puitteissa. JäteL:n 20 §:n aiheuttamisperiaate ei tällöin merkitse, että 

aiheuttamisperiaate olisi merkityssisällöltään ilmaistu tyhjentävästi kyseisen sanamuodon myötä.227 

Esimerkiksi Tanskassa aiheuttajan ja aiheuttamisen käsitteitä on tulkittu suppealla tavalla siten, että 

aiheuttamisperiaatteen tulkinta on rajannut vastuun kohdentamista ja täten supistanut mahdollisten 

vastuullisten piiriä.228 Tällainen Herlerin kuvaama ”käsitteellisesti orientoitunut” tulkinta on johtanut 

ympäristövastuun alaa supistaviin lopputulemiin myös EU:n sääntelytasolla, ja tällaista aiheuttajan 

vastuuta on kritisoitu sen eksklusiivisesta olemuksesta esimerkiksi ympäristövastuudirektiivin tulkin-

nan yhteydessä.229 Kyse on tällöin siitä, missä määrin aiheuttajan määritelmällä suljetaan pois mah-

dollisuus kohdistaa vastuuta myös yksittäisen toiminnanharjoittajan ulkopuolella oleviin, muihin kuin 

ensisijaisiin tahoihin.230 

Kun aiheuttamisperiaatteen tarkoittamaa aiheuttajaa tulkitaan edellä kuvatulla tavalla ulkoiskustan-

nusten sisäistämisen kautta, sen merkityssisältö näyttäytyy huomattavasti monipuolisempana siten, 

että se ei vielä selviä ympäristölainsäädännön yksittäisiä säännöksiä tulkitsemalla. Aiheuttamisperi-

aatteen jakava, ennaltaehkäisevä ja hyvittävä funktio osoittavat, kuinka periaatteen tavoitteena on 

pyrkimys sisäistämään ulkoiskustannuksia laajasti ja kustannustehokkaasti.231 Tällöin voidaan aja-

tella aiheuttamisperiaatteen toteutuvan sitä kokonaisvaltaisemmin, mitä laajemmin ja kattavammin 

ulkoiskustannuksia saadaan sisäistettyä ympäristöä kuormittavaan toimintaan. Aiheuttajan merkitys-

sisältö ei ole kuitenkaan ainoastaan yhteiskuntataloudellisten tehokkuusnäkökohtien varassa, vaan 

vastuun muotoamisessa tulee tunnistaa esimerkiksi myös eri tahojen tosiasialliset mahdollisuudet ym-

päristön tilan heikentymisen estämiseen. Oikeuskirjallisuudessa onkin esitetty, että ekologisen, sosi-

aalisen ja taloudellisen kuorman oikeudenmukaista jakautumista edellyttävät argumentit puoltavat 

enemmän ympäristövastuuta hajauttavaa kuin vastuuta rajoittavaa tulkintaa.232 

 

 
227 Koska lainsäädännössä määritelty toiminnanharjoittaja ei rajaudu yksin toimintaa nimenomaisesti harjoittavaan ta-

hoon, aiheuttajan vastuu ei toiminnanharjoittajan vastuuna ole vältettävissä esimerkiksi yhtiöoikeudellisella ja ympäristön 

pilaantumista aiheuttavan toiminnan näennäiseen eriyttämiseen pyrkivällä erityisjärjestelyllä. VYSL:n esitöissä on vii-

tattu vastaavaan YVL:ssä omaksuttuun ratkaisuun. Tällöin esimerkiksi rahoittaja ei rinnastu suoraan toiminnanharjoitta-

jaan, vaan keskeistä on, mikä taho ohjaa toiminnan toteutumista käytännössä. Ks. HE 84/1999 vp, s. 42. 
228 Herler 2008, s. 142; Basse 2015, s. 247–255. 
229 Herler 2008, s. 142 ja ympäristövastuudirektiiviä koskien Lees 2015, s. 126–129. 
230 Ks. esimerkiksi Lees 2015, s. 123. 
231 Tällöin periaatteelle tyypillisesti rakentuvaa ohjausta ovat taloudelliset ohjauskeinot, kuten päästökauppa, standardit 

sekä ympäristöperusteiset maksut ja verot. Ks. esimerkiksi de Sadeleer 2002, s. 44–49; Schwartz 2010, s. 159. 
232 Ks. Pedersen 2010, s. 42; Lees 2015, s. 124–126. 
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Aiheuttamisperiaatteen sisällöllinen täsmentymättömyys sekä aiheuttajan ja aiheuttamisen käsittei-

den monitulkintaisuus ovat hämärtäneet periaatteen ulkoiskustannusten sisäistämiseen liittyvää ym-

päristöpoliittista viestiä.233 Ennen kuin käsitellään YSL 133.2 §:n alueen haltijan toissijaisen puhdis-

tamisvelvollisuuden toteutumista aiheuttamisperiaatteen valossa, palataan sitä ennen Euroopan yh-

teisön (EY, nyk. EU) ja OECD:n tasolla aiheuttamisperiaatteelle sekä edellä mainituille käsitteille 

annettuun merkityssisältöön. 

EY:ssä jo 1970-luvulla annettu ja edelleen voimassa oleva julkisvallan toimia ympäristöasioissa kos-

keva ja kustannusten kohdentamista koskeva tulkintasuositus määrittelee aiheuttajan ”ympäristön 

turmeltumisen suoraksi tai epäsuoraksi aiheuttajaksi taikka siksi, joka luo turmeltumiseen johtavat 

olosuhteet” (kurs. tässä).234 Aiheuttaja määritellään siis laajasti siten, että aiheuttaminen voi tapahtua 

suoraan tai epäsuorasti ja välittömästi tai välillisesti. Aiheuttamisperiaatteeseen liittyvä aiheuttaminen 

voi tällöin olla muutakin kuin ainoastaan ympäristön pilaamista, eikä periaate käsitteellisesti rajoitu 

koskemaan aiheuttamista yksin juridisessa ja oikeudellisen vastuun perustavassa mielessä.235 

OECD:n tasolla taas on eroteltu sekä ulkoiskustannusten sisäistäminen että kustannusten kantaminen. 

Ulkoiskustannusten sisäistämiseen liittyvä velvoite tulee tyypillisesti kohdentaa ympäristöä pilaavan 

vaikutuksen alun alkaen aikaan saavaan toiminnanharjoittajaan. Ulkoiskustannusten sisäistämisen ja 

kustannusten kantamisen ei kuitenkaan tarvitse välttämättä rasittaa yhtä ja samaa aiheuttajaa, jotta 

aiheuttamisperiaatteen toivottu ohjausvaikutus voisi toteutua.236 Tältä pohjalta toiminnanharjoittaja 

ei toimi aiheuttamisperiaatteen vastaisesti, kun hän siirtää ympäristön pilaamiseen liittyvät kustan-

nuksensa eteenpäin tuotteen hintaan, koska ulkoiskustannusten sisäistäminen ei välttämättä merkitse 

kustannustaakan tosiaasiallista kantamista.237 Ohjausvaikutus, joka toteuttaa aiheuttamisperiaatteen 

ulkoiskustannusten sisäistämistä, voikin jopa toteutua kattavammin, mitä pidemmälle tuotannon ar-

voketjussa kustannustaakka kanavoituu.238 

 

 
233 Ks. esimerkiksi Gaines 1991, s. 472; de Sadeleer 2002, s. 38–41; Schwartz 2010, s. 247; Krämer 2012, s. 26. 
234 Ks. Council Recommendation 1975, kohdat 4–5; OECD, The Polluter-Pays Principle 1975, s. 28–34. 
235 Ks. lisää juridisesta aiheuttamisesta esimerkiksi Hollo 2004a, s. 51. Ks. myös de Sadeleer 2002, s. 42; Schwartz 2010, 

s. 246–247, joissa de Sadeleer kiinnittää huomiota ns. käyttäjä maksaa -periaatteeseen (user-pays principle). Schwartz 

taas käyttää käsitettä hyötyjä maksaa -periaate (beneficiary-pays principle), jossa viitataan ulkoisvaikutusten sisäistämi-

sen teoriaan liittyvään Coasen teoreemaan, jonka mukaan pilaantumisen torjunnan kustannukset voisivat kuulua myös 

puhtaammasta ympäristöstä hyötyville tahoille. Ks. Coase 1960, s. 1–44. 
236 OECD, Analyses and Recommendations 1992, s. 8; OECD, The Polluter-Pays Principle 1975, s. 26. 
237 OECD, The Polluter-Pays Principle 1975, s. 26. Tällöin lopullisen taloudellisen taakan sijaan toiminnanharjoittajalle 

kohdennetaan aiheuttamisperiaatteen perusteella taloudellinen riski silloin, kun tämä ei kykene siirtämään kustannustaak-

kaansa eteenpäin esimerkiksi kuluttajalle kannettavaksi. Ks. tältä osin Bugge 2009, s. 413. 
238 Tarkoituksenmukaista tällöin voi olla juuri arvoketjun viimeisimmän tahon eli kuluttajan käyttäytymiseen vaikuttami-

nen. Ks. Gaines 1991, s. 472–473; Bugge 2009, s. 413. 
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EY lausuikin aikanaan varsin käytännönläheisesti: 

”mikäli aiheuttamisperiaatteen mukaisesti kustannusvastaavan tahon paikantaminen osoittautuu mah-

dottomaksi tai suhteettoman vaikeaksi, ja sellaisena keinotekoiseksi, erityisesti kun ympäristön kuor-

mitus johtuu useista samanaikaisista syistä (kumulatiivinen kuormitus) tai useista peräkkäisistä syistä 

(kuormitusketju), torjuntakustannukset tulisi kantaa siinä kohdin kuormitusketjua tai kumulatiivisen 

kuormituksen prosessia ja niillä oikeudellisilla tai hallinnollisilla keinoilla, jotka tarjoavat hallinnolli-

sesti ja taloudellisesti edukkaimman ratkaisun ja jotka tehokkaimmin edistävät ympäristön tilan pa-

rantamista”.239  

Kustannustaakka on mahdollista siis kohdentaa aiheuttamisperiaatteen perusteella sinne, mihin se on 

kustannustehokkainta ympäristötavoitteet huomioon ottaen kohdentaa. Ympäristön pilaantumista ai-

heuttavat aiheuttajat voivat myös jakautua useammalle taholle samanaikaisesti.240 Aiheuttaja ei toi-

mikaan suoranaisesti vastuukäsitteenä, koska aiheuttamisperiaatteessa ei edellä kuvatun mukaisesti 

ole kysymys varsinaisesta vastuuperusteesta.241 Ilmeistä onkin, että aiheuttamisperiaatteen mukainen 

aiheuttaja on huomattavasti moniulotteisempi ja laajempi käsite kuin julkisoikeudellisen yleiskiellon 

rikkoja tai korvausoikeudellinen vahingonaiheuttaja. Täten aiheuttamisperiaatteen mukainen aiheut-

taja määrittyy kulloisen aiheuttamisperiaatteen soveltamistilanteen mukaisesti.242 Kustannustaakan 

kohdentumisesta aiheuttamisperiaatteen mukaiseen aiheuttajaan ei näin tulisi tehdä suorilta käsin oi-

keudellisessa mielessä ymmärrettyjä vastuuta koskevia päätelmiä. 

Aiheuttaja on varsin vakiintuneesti oikeuskirjallisuudessa liitetty ennen kaikkea puhdistamis- ja kor-

vausvastuun kaltaisten oikeudellisen vastuun ydinalueiden määrittelemiseen.243 Aiheuttajan käsite ei 

ehkä kuitenkaan ole kaikkein optimaalisin kuvaamaan aiheuttamisperiaatteen turvin kohdentuvan 

kustannustaakan kantamista. Englanninkielistä käsitettä ”polluter” voisikin paremmin vastata käsite 

”kuormittaja”, jolloin Loikkasen esittämällä tavalla aiheuttamisperiaatetta voitaisiin kuvata ”kuormit-

tajan kustannusvastuun periaatteeksi”.244 

Lopulta aiheuttamisperiaatteen sisältö on hyvin joustava, jolloin sen merkityssisältö täsmentyy vasta 

silloin, kun laskeudutaan konkreettiseen vastuujärjestelmään.245 Aiheuttamisperiaatteen sisällön tul-

kinta ei tapahdu oikeudellisessa tyhjiössä, vaan kustannusten kohdentamiseen vaikuttavat myös 

 
239 Council Recommendation 1975, kohta 3. 
240 Ks. Council Recommendation 1975, kohta 3, jossa liikenteessä aiheutuvien ympäristökuormitusten aiheuttajaksi voi-

daan katsoa sekä ajoneuvojen valmistaja että yksittäisen ajoneuvon omistaja.  
241 Gaines 1991, s. 468; OECD, Analyses and Recommendations 1992; Lees 2015, s. 123. 
242 Ks. esimerkiksi Vihervuori 1993, s. 25. 
243 Kuusiniemi 2001, s. 258. 
244 Loikkanen 1988, s. 106. Aiheuttamisperiaate ja sen mukainen aiheuttajan käsite ovat kuitenkin kaikista vakiintuneim-

pia, joten tässä tutkielmassa pidättäydytään niissä. 
245 Lees 2015, s. 132. 
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monet muut seikat.246 Aiheuttamisperiaatteen korostunut joustavuus edistääkin ympäristönsuojelulli-

sia tavoitteita monella tapaa. Aiheuttamisperiaate pyrkii ulkoiskustannusten sisäistämiseen yhtäältä 

laajasti yleisellä tasolla kustannustaakan ennakoivassa kohdentamisessa sekä toisaalta yksittäista-

pauksissa vastuun jälkikäteisen kohdentamisen yhteydessä. Näin otettaessa huomioon myös periaat-

teen liityntä kestävyys- ja oikeudenmukaisuusnäkökohtiin, aiheuttajan käsite on mielekkäämpää ym-

märtää sen kapasiteettiin liittyvänä apukäsitteenä kuin vastuun kohdentamista rajoittavana.247 Alueen 

haltijan toissijaista maaperän puhdistamisvelvollisuutta tuleekin lähestyä tältä pohjalta kysymyksenä 

aiheuttajan ulkoiskustannusten sisäistämistä koskevana kapasiteettiin viittaavan apukäsitteenä aiheut-

tajan vastuun sisällöllisestä tulkinnasta. 

5.2.4 Toissijainen puhdistamisvelvollisuus vastuuta kvalifioivien seikkojen valossa 

YSL 133.2 §:n mukaisessa alueen haltijan toissijaisessa maaperän puhdistamisvelvollisuudessa on 

kysymys toissijaisesta toimimisvelvollisuudesta eli sellaisesta ympäristövastuun muodosta, joka to-

teutuu kustannusvastuun sisältävänä velvollisuutena toimia. Kuten todettua, toissijaisen puhdistamis-

velvollisuuden perustavaa säännöstä sovelletaan tapauskohtaisen arvioinnin perusteella. Toissijainen 

puhdistamisvelvollisuus aktualisoituminen on alisteista ensisijaisen vastuullisen toimimisvelvolli-

suuteen nähden ja edellytyksenä on aina, että tätä ensisijaista vastuutahoa ei ole kyetty velvoittamaan 

puhdistamisvelvoitteidensa täyttämiseen. Vain siltä osin kuin puhdistamisvelvollisuuden kohdenta-

misessa ensisijaiseen tahoon epäonnistutaan, tulee sovellettavaksi toissijainen puhdistamisvelvolli-

suus, jonka tehtävänä on suojata ympäristöä yleisenä etuna.248 

YSL 16 §:n maaperän pilaamiskieltoon kytkeytyvää toissijaista puhdistamisvelvollisuutta on oikeus-

kirjallisuudessa luonnehdittu poikkeukseksi aiheuttamisperiaatteesta.249 Toissijaisessa puhdistamis-

velvollisuus onkin toki poikkeuksellista siinä mielessä, että se kohdentuu muuhun kuin maaperän 

pilaamiskieltoa rikkoneeseen varsinaiseen pilaajaan. Erityisesti aiemman VYSL 75.2 §:n aikaista alu-

een haltijan toissijaista puhdistamisvelvollisuutta on pidetty oikeuskirjallisuudessa aiheuttamisperi-

aatteen vastaisena, mutta esimerkiksi Ekroos ja Tuomainen ovat näin katsoessaan pitäneet toissijaista 

puhdistamisvelvollisuutta kuitenkin tarpeellisena yleisen ympäristöedun suojaamiseksi.250 Ekroos 

 
246 Esimerkiksi VYSL:n esitöissä on todettu sen 4.2 §:ssä ilmaistun aiheuttamisperiaatteen koskevan myös taloudellisen 

vastuun kohdentamista ottaen samalla huomioon se, että korvausvelvollisuuteen ja sen jakautumiseen vaikuttavat myös 

muut säädökset. Ks. HE 84/1999 vp, s. 43–44. Ks. Myös Lees 2015, s. 126. 
247 Schwartz 2010, s. 248; Lees 2015, s. 123; Pihalehto 2020, s. 222. 
248 Ks. esimerkiksi Kokko 2017b, s. 298; Tuomainen ym. 2020, s. 40–43. Vrt. myös JäteL:n 28.2 §:n ja 74.1 §:n mukaisiin 

toissijaisiin toimimisvelvollisuuksiin. 
249 Ks. tältä osin Ekroos 1994, s. 133; Hollo 2004a, s. 62; Tuomainen 2006, s. 64; Kokko 2017b, s. 298; Kuusiniemi ym., 

päivittyvä julkaisu, VII Ympäristönsuojelu – Ympäristönsuojelulaki – Pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistami-

nen Puhdistamisvelvollisuus ja sen kohdentuminen – Toissijainen haltijan vastuu. 
250 Ekroos 1994, s. 137–138; Tuomainen 2006, s. 80–82. 
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onkin pitänyt aiheuttamisperiaatetta ennen muuta eräänlaisena ensisijaisena ratkaisuperiaatteena, jota 

on tarvittaessa täydennettävä kohtuusharkinnalla, omistusoikeuteen perustuvilla argumenteilla sekä 

muilla asiaan mahdollisesti soveltuvilla periaatteilla.251 Nähdäkseni tällainen näkökanta aiheuttamis-

periaatteen vastaisuudesta on voinut sopia vanhojen pilaantuneiden alueiden puhdistamisvelvollisuu-

den kohdentamisen arviointiin.252 Voimassaolevaan lainsäädäntöön sisältyvä maaperän toissijainen 

puhdistamisvelvollisuus määrittyy sen sijaan olennaisella tavalla vastuun syntymiselle asetettujen 

vastuullista laadullistavien, kvalifioivien edellytysten kautta. 

Suhtautuminen nykyisessä sääntelyssä ilmenevään toissijaiseen puhdistamisvelvollisuuteen aiheutta-

misperiaatteen vastaisena osoittautuu varsin rajoittuneeksi. Se keskittyy varsin korostuneesti toissi-

jaisen puhdistamisvelvollisuuden kohdentamisen hetkeen ottamalla huomioon ainoastaan ne olosuh-

teet, jotka ilmenevät ensisijaisen vastuullisen jo laiminlyötyä velvollisuutensa ja ensisijaisen puhdis-

tamisvelvollisuuden kohdentumisen epäonnistuttua. Tällöin tämä näkökanta olettaa, että aiheuttamis-

periaatteen tarkoittama aiheuttaja vertautuu suoraan YSL:n maaperän pilaamiskiellon mukaiseen pi-

laajaan. Edellä kuvatun EY:n määrittelyn mukaisesti aiheuttaja on syytä käsittää laajemmin ”ympä-

ristön turmeltumisen suoraksi tai epäsuoraksi aiheuttajaksi taikka siksi, joka luo turmeltumisen joh-

tavat olosuhteet”.253 Ulkoiskustannusten sisäistämistä peräävän aiheuttamisperiaatteen kannalta ensi- 

ja toissijaisen puhdistamisvelvollisten suhteita ja toimintaa on tällöin arvioitava laajakantoisemmin 

ottamalla huomioon maaperän pilaamiskieltoon liittyvän vastuusääntelyn systematiikka laajemmin. 

Seuraavaksi käsittelen toissijaista puhdistamisvelvollisuutta laajemmasta näkökulmasta kiinnittä-

mällä huomiota luvuissa 3 ja 4 tekemiini havaintoihin toissijaisen vastuun edellytyksistä sekä toissi-

jaista puhdistamisvelvollisuutta kvalifioiviin seikkoihin. Havainnot liitetään tältä pohjalta tämän lu-

vun alussa tarkasteltuihin aiheuttamisperiaatteen tavoitteita konkretisoiviin periaatteen funktioihin. 

5.3 Kiinteistönkauppa ja aiheuttamisperiaate 

5.3.1 Huolellisuusvelvollisuuden laiminlyönnin rinnastuminen aiheuttamiseen? 

Kuten alueen haltijan toissijaisen puhdistamisvelvollisuuden edellytysten tarkastelun yhteydessä ha-

vaittiin, YSL 133.2 §:n mukaisen alueen haltijaan kohdentuvan vastuun ideologinen tausta lainsäätä-

jän tahdon valossa on huolellisuusvelvollisuuden laiminlyönti kohteen hankinnan yhteydessä.254 Alu-

een haltijan puhdistamisvelvollisuus ei aktualisoidu näin yksin alueen hallitsemisen perusteella, vaan 

 
251 Ekroos 1994, s. 138–141. 
252 Vrt. esimerkiksi Pölönen 2001, s. 824, jonka mukaan aiheuttamisperiaatteen on katsottu sopivan myös vanhojen vas-

tuukysymysten ratkaisemisessa sillä tavalla, että vastuun syntymistä arvioitaessa otetaan huomioon kiinteistön haltijan 

osallisuus pilaantumistapahtumassa. 
253 Ks. edellä tarkasteltu Council Recommendation 1975, kohta 3. 
254 Ks. esimerkiksi Tuomainen ym. 2020, s. 41. Tässä kohtaa ei enää tarkastella MK:n mukaista sääntelyä, vaan huomio 

kiinnittyy YSL 133.2 §:n yhteyteen. 
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alueen haltijan on tullut sallia pilaantumisen aiheuttanut toiminta alueellaan tai tullut tietää alueen 

kunnosta sen hankkiessaan, jotta toissijainen vastuu tulisi kyseeseen.255 Kun alueen haltijan puhdis-

tamisvelvollisuudesta vapautuminen edellyttää tällöin perusteltua vilpitöntä mieltä, puhdistamisvel-

vollisuuteen liittyy alueen haltijan osalta tämän ympäristövastuuta odotetun eräänlaisen yleistä ym-

päristöetua suojaavan huolellisuuden laiminlyönti. Tämä tapauskohtaisesti arvioitava vaatimus huo-

lellisuudesta voi koskea alueen kuntoa välittömästi tai välillisesti, kuten muiden mahdollisten vas-

tuullisten toimien arvioimisen kautta. Välillistä vaatimusta ilmentävänä seikkana alueen haltija ei 

näin esimerkiksi voi vedota mihin tahansa pilaantuneesta alueesta hankkiessaan saamiinsa tietoihin 

puhdistamisvelvollisuudesta vapautuakseen, vaan haltijan tulee myös osata epäillä sen luovuttajalta 

saamiaan tietoja alueen kunnosta.256 Se seikka, että toissijaisen puhdistamisvelvollisen vastuuta saa-

tetaan myöhemmin kohtuussyistä joutua rajoittamaan257 tai että vilpittömän mielen sekä puhdistamis-

velvollisuuden arviointi on ylipäätään usein vaikeaa, eivät kuitenkaan poista sääntelyn taustalla ole-

vaa ajatusta huolellisesti toimivasta alueen haltijasta. 

Myös alueen haltijan passiivisuus voi myötävaikuttaa pilaantuneisuuden jatkumiseen, jolloin alueen 

haltija voi muuttua pilaantumisen aiheuttajaksi YSL 133.1 §:n mukaisen ensisijaisen puhdistamisvel-

vollisuuden perustavassa merkityksessä.258 Kuitenkin Tuomainen on todennut, ettei alueen haltijan 

toissijainen puhdistamisvelvollisuus merkitse vastuuta tuntemattomaksi jäävän henkilön luvatta ai-

heuttamasta alueen pilaantumisesta.259 YSL 133.2 §:n mukainen velvollisuus ei näin sovellu esimer-

kiksi tilanteessa, jossa haltijalle täysin tuntematon aiheuttaa alueen maaperän pilaantumisen kaata-

malla ongelmajätettä maahan. Alueen haltijalla vaaditaan kuitenkin valveutuneisuutta, eikä tämä voi 

jäädä passiiviseksi havaittuaan maaperän pilaantuneisuuden. Kaiken kaikkiaan YSL 133.2 §:n alueen 

haltijalta edellytettävä huolellisuus on sidoksissa alueella harjoitetun toiminnan riskitasoon, josta hal-

tijan edellytetään tarkoituksenmukaisella tavalla olevan ajan tasalla. 

Aiheuttamisperiaatteen valossa kaikilla näillä seikoilla on merkitystä arvioitaessa toissijaisen puhdis-

tamisvelvollisen asemaa. Aiheuttamisperiaatteen mukainen aiheuttaja ei edellä kuvatulla tavalla mer-

kitse sellaista vastuukäsitettä, joka poissulkisi puhdistamisvelvollisuuden kohdentamisen myös mui-

hin kuin varsinaiseen aiheuttajaan, jotka kykenevät sisäistämään ulkoiskustannuksia. Sen sijaan ai-

heuttaja on ennen kaikkea aiheuttamisperiaatteen ulkoiskustannuksia sisäistävän tehtävän 

 
255 HE 214/2013 vp, s. 140–141 ja vastaavasti VYSL:n esityöt HE 84/1999 vp, s. 83. 
256 Ks. edellä todetusti esimerkiksi Ekroos 1994, s. 137; Kirveskari 2009, s. 817–820. Esimerkiksi huoltoaseman tai kyl-

lästämöalueen ostaja ei voi laisinkaan väittää, ettei hänen olisi tullut epäillä maaperän pilaantumista, kuten VYSL:n esi-

töissä on todettu. Ks. HE 84/1999 vp, s. 83. 
257 Ks. Kirveskari 2009, s. 817–820. 
258 Ks. Utter 2010, s. 91. 
259 Tuomainen 2006, s. 152. 
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selkeyttämiseksi käytettävä apukäsite. Tällöin huomataan, että toissijaisen puhdistamisvelvollisuu-

den muodostumiselle asetetut lisäedellytykset sekä sen sovellettavuuden rajaukset kvalifioivat toissi-

jaisen puhdistamisvelvollisuuden sellaiseksi, että alueen haltijan voidaan katsoa YSL:n valossa toi-

mineen huolimattomammin, kuin mitä häneltä asemansa taikka toimintaansa liittyvät riskit huomioi-

den on ollut syytä odottaa. Vähintään toissijaisesti puhdistamisvelvollisen passiivisuus on voinut 

edesauttaa olosuhteiden muuttuvan sellaisiksi, että maaperän tila on päässyt pilaantumaan tavalla, 

joka on vastoin YSL:n ympäristöä yleisenä etuna suojaavaa tehtävää. Näin YSL 133.2 §:ssä on ikään 

kuin sisäänrakennettuna olettama toissijaisesti puhdistamisvelvollisena vastuuseen joutuvan alueen 

haltijan myötävaikutuksesta maaperän pilaantumiseen tavalla, jonka valossa alueen haltijalla olisi 

kapasiteettia ulkoiskustannusten sisäistämiseksi aiheuttamisperiaatteen mukaisen aiheuttajan tavoin. 

Toissijaista puhdistamisvelvollisuuta laadullistavat edellytykset ja rajaukset huomioiden alueen hal-

tija on nähtävissä maaperän pilaantumiseen vähintäänkin passiivisuudellaan myötävaikuttavana ja 

näin ollen ulkoiskustannuksia sisäistämään pyrkivän aiheuttamisperiaatteen tarkoittaman laajasti kä-

siteltynä aiheuttajana. Aiheuttajan käsite liittyy tällöin välittömimmin ensisijaiseen vastuulliseen, 

mutta kattaa myös yhtä kaikki huolimattomasti toimineen alueen haltijan. Samalla alueen haltijalta 

edellytettävät maaperän pilaantumista aktiivisesti vähentävät toimet sekä huolellisuus liittyvät osaksi 

ympäristöä yleisenä etuna suojaavaa vastuuta. Juuri tämä ilmentää ympäristöoikeudelle ominaista 

tulkintatapaa, jossa lainalaisuusvaatimusta noudatetaan esimerkiksi rikosoikeudelliseen laillisuuspe-

riaatteeseen verrattuna hyvinkin joustavasti sekä tulkinnallisessa yhteydessä ympäristöoikeuden 

yleisten oppien elementtien kanssa.260 

5.3.2 Alueen haltijalle kohdennettavat kustannukset 

Alueen haltijan käsittämisestä aiheuttamisperiaatteen tarkoittamaksi aiheuttajaksi seuraa, että tätä 

voidaan ohjata ulkoiskustannusten sisäistämiseen periaatteen mukaisesti. Aiheuttajasta tehdyn käsit-

teellisen analyysin ohella alueen haltijan toissijaista puhdistamisvelvollisuutta onkin hyödyllistä lä-

hestyä siten, että millaisia kustannuksia tälle pyritään vastuun perustavilla säännöksillä sisällyttä-

mään. Kustannusten kohdentamisessa puhdistamisvelvollisuuden perustavan sääntelyn keinoin on 

syytä noudattaa kuitenkin varovaisuutta, koska kohdennettaessa vastuuta laajaan joukkoon saatetaan 

tulla tällöin omaksuneeksi angloamerikkalaista perää oleva ”deep pocket” -ajattelumalli. Tämä tar-

koittaa vastuun kohdentumista vaihtoehtoisista vastuutahoista siihen, joka sattuu olemaan maksuky-

kyisin.261 Toisin sanoen ympäristövastuu kohdentuu siten, että se tuottaa todennäköisimmin toivotun 

 
260 Herler 2008, s. 134; Kokko 2020, s. 18.  
261 Ks. esimerkiksi de Sadeleer 2002, s. 53; Herler 2008, s. 254. 
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lopputuloksen. Onkin katsottu, että tällainen taloudellisten voimavarojen mukaan määräytyvä vastuu 

ei voi olla hyväksyttävää.262 

”Deep pocket” -ajattelumallissa vastuun kohdentamiseen ajaudutaan erityisesti silloin, kun laajalle 

kohdennettava vastuu on muodoltaan yhteistä ja jakamatonta.263 Koska tällainen vastuu koskettaa 

yhtä ankarana myös sellaisia tahoja, joiden mahdollisuudet ehkäistä pilaantumista ovat hyvin rajalli-

set, voi se näyttäytyä kohtuuttomana ja johtaa epätarkoituksenmukaisiin lieveilmiöihin.264 Kuitenkin 

vastuuvelvollisten järjestäminen ensi- ja toissijaisiin velvollisiin tarkoittaa vastuutahojen priorisoin-

tia, jolloin toissijainen velvollisuus aktualisoituu vasta ensisijaisen vastuun täytäntöönpanon epäon-

nistuessa. Vastuutahojen priorisointi näyttäytyy eräänlaisena vastuun kohtuullistamisen keinona, kun 

se suhteutetaan vaihtoehdoksi yhteiselle ja jakamattomalle vastuulle.265 Tämä kustannusten kohden-

tamisen problematiikka muistuttaa yhtä kaikki sitä, että kuinka keskeistä on varmistaa ensisijaisten 

puhdistamisvelvollisuuksien toimeenpano tarvittaessa hallintopakkoa käyttäen. 

Toissijaisen puhdistamisvelvollisuuden keinoin alueen haltijaan kohdentuvat kustannukset määritty-

vät tapauskohtaisesti, jolloin ne liittyvät tämän asemansa johdosta edellytettävään huolellisuuteen ja 

selvillä oloon maaperän tilasta. Toissijainen vastuutaho onkin vastuunsa myötä asemoitu tietyn-

laiseksi ensisijaisen vastuutahon ”sijaisvalvojaksi” (eng. surrogate regulator).266 Alueen haltijaa pi-

detäänkin YSL:n kontekstissa osuvammin ilmaistuna varsinaisen aiheuttajan täydentävänä valvojana, 

jota kannustetaan implisiittisesti YSL 133.2 §:n mukaiseen vastuuseen joutumisen uhalla valvomaan 

vastuupiiriinsä kuuluvaa aluetta ja sillä harjoitettua toimintaa. Voidaan katsoa, ettei kyse ole välittö-

mästä velvoittamisesta selvillä oloon taikka ensisijaisen vastuutason toiminnan valvontaan, vaan alu-

een haltija on vastuunsa kautta asetettu kantamaan taloudellinen riski siitä, että selvillä olosta ja val-

vonnasta pidättäytyminen voi kostautua jälkikäteisesti toissijaisena puhdistamisvelvollisuutena.267 

Tämän pohjalta voidaan olettaa, että huolellisesti toiminut alueen haltija olisi ottanut alueen kunnon 

huomioon jo tällaisen alueen hankkiessaan maksamassaan kauppahinnassa, jolloin tämä olisi puhdis-

tamisen kustannuksiin varautuessaan jo tullut sisäistäneeksi pilaantumiskustannukset omassa toimin-

nassaan.268 Alueen haltijan toissijainen puhdistamisvelvollisuus ilmentää siis tietynlaista ”minkä 

 
262 Ks. Herler 2008, s. 254 viittauksineen oikeuskäytäntöön. 
263 Ks. esimerkiksi Wilkinson 2002, s. 113–115. Yhdysvaltalaisesta puhdistamisvelvollisuutta koskevasta sääntelystä ks. 

Tuomainen ym. 2020, s. 238–258. 
264 Larsson 2005, s. 554; Tuomainen ym. 2020, s. 253. 
265 Wilkinson 2002, s. 114. 
266 Gunningham– Grabosky 1998, s. 248–249. Ks. Myös ensisijaisilta vastuullisilta vaadittavista vakuuksista ja lakisää-

teisistä vakuutuksista, jotka perustuvat riskinjakomekanismeihin, Mackie 2014, s. 207–214. 
267 Taloudellisen riskin kohdentumisesta ks. Bugge 2009, s. 413. 
268 Ks. esimerkiksi Kirveskari 2009, s. 818; Utter 2010, s. 84. Vrt. myös tilanne, jossa sellainen alueen haltija, jonka 

vuokralainen olisi hallinta-aikanaan aiheuttanut maaperän pilaantumisen, voi kiinteistön palautuessa vuokralaiselta joutua 
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taakseen jättää, sen edestään löytää” -tyyppistä lähtökohtaa, joka pyrkii ulkoiskustannusten sisäistä-

miseen. Näin alueen haltijan kannattaa investoida kiinteistönkaupassa kaupankohteen tarkkaan sel-

vittämiseen vähentääkseen omaa riskiään seurauksena joutua mahdollisesti puhdistamisvastuuseen. 

Tämän vuoksi esimerkiksi yritysten kohdalla yrityskauppoihin liittyy tätä nykyä lähes aina environ-

mental due diligence -tarkastus, jossa kaupankohde selvitetään tarkasti mahdollisten ympäristövas-

tuiden johdosta.269 Toissijaisen puhdistamisvelvollisuutensa tiedostavan alueen haltijan valvonta- ja 

muut varotoimet voivatkin ehkäistä jo ennalta pilaantumisen syntymistä. Tällöin toissijainen puhdis-

tamisvelvollisuus voi palvella edellä läpikäytyä aiheuttamisperiaatteen ennaltaehkäisevää funk-

tiota.270 

Edelleen toissijainen puhdistamisvelvollisuus voi myös toteuttaa aiheuttamisperiaatteen taloudellista 

taakkaa jakavaa funktiota eri tavoin, kun toissijaiseen puhdistamisvelvollisuuden taloudellinen taakka 

jakautuu käytännössä varsinaista julkisoikeudellista vastuusuhdetta laajemmalle.271 Jos taas alueen 

haltijan on lopulta puhdistettava pilaantunut alue, puhdistamisvelvollisuuteen liittyvät kustannukset 

konkretisoituvat lisäksi puhdistamistoimien kustannuksina. Toissijainen puhdistamisvelvollisuus to-

teuttaa näin aiheuttamisperiaatteen hyvittävää funktiota, joka suuntautuu pilaantuneen maaperän pa-

lauttamiseen ennalleen. Koska vastuun toissijainen kohdentaminen alueen haltijaan ei kuitenkaan 

poista ensisijaisen vastuullisen vastuuta, voi toissijaisesti puhdistamisvelvollinen alueen haltija periä 

puhdistamisen kustannuksia pilaajalta jälkikäteisesti yksityisoikeudellisen keinoin.272 Tätä hyvittävää 

jälkikäteistä funktiota ilmentää myös se seikka, että riski epäonnistuneesta takautumisvaateesta ei 

realisoidu pilaantuneen maaperän tai yleistä etua valvovan ympäristöviranomaisen kustannuksella.273 

Taloudellinen riski kohdentuu tällöin toissijaiseen puhdistamisvelvolliseen eli alueen haltijaan. 

 
YSL 133.2 §:n mukaiseksi vastuulliseksi ikään kuin vuokralaisen vastuutonta toimintaa sormien läpi katsoneena vuok-

ranantajana. Ks. Ks. Kuusiniemi ym., päivittyvä julkaisu, VII Ympäristönsuojelu – Ympäristönsuojelulaki – Pilaantuneen 

maaperän ja pohjaveden puhdistaminen – Puhdistamisvelvollisuus ja sen kohdentuminen – Vastuun kohdentaminen. 
269 Ks. esimerkiksi Kuusiniemi ym., päivittyvä julkaisu, VII Ympäristönsuojelu – Ympäristönsuojelulaki – Pilaantuneen 

maaperän ja pohjaveden puhdistaminen – Puhdistamisvelvollisuus ja sen kohdentuminen – Environmental Due Diligence. 
270 Alueen haltija onkin parhaassa asemassa suorittamaan sekä kaupan yhteydessä että myöhemmin alueellaan sellaista 

valvontaa, jonka seurauksena mahdollisiin puhdistamisvastuiden laiminlyönteihin voidaan puuttua. 
271 Esimerkiksi vuokranantajan on kiinteistön haltijan ominaisuudessa suotavaa vaatia vakuutta vuokrasopimuksen teke-

misen yhteydessä, kun vuokralainen aikoo harjoittaa maa-alueen pilaantumisen riskiä aiheuttavaa toimintaa. Näin vuok-

ranantaja voi siirtää kustannustaakkaa jo ennalta ensisijaiselle vastuulliselle eli pilaajalle. Ks. myös Kirveskari 2009, s. 

821; Kuusiniemi ym., päivittyvä julkaisu, VII Ympäristönsuojelu – Ympäristönsuojelulaki – Pilaantuneen maaperän ja 

pohjaveden puhdistaminen – Puhdistamisvelvollisuus ja sen kohdentuminen – Haltijan suostumus tai tieto. 
272 Vastuun kohdentamisen vaikutuksista yksityisoikeudellisten keinojen yhteydessä ks. Vihervuori 1993, s. 33; Tuomai-

nen 2001, s. 16. Ks. myös toissijaisesti siivoamisvelvollisen yksityisoikeudellisista keinoista JäteL.n esitöiden mukaan, 

HE 199/2010 vp, s. 108. 
273 Vrt. esimerkiksi de Sadeleer 2002, s. 37, jossa hyvittävää funktiota tarkastellaan yksityisoikeudellisen korvausvastuun 

osalta. 
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Toissijaisen puhdistamisvelvollisen kannettavaksi on näin osoitettu osa niistä puhdistamisvelvolli-

suuden laiminlyönnin riskiin liittyvistä korjaavien toimien ja valvonnan kustannuksista, jotka ilman 

toissijaisen puhdistamisvelvollisuuden perustavaa säännöstä jäisivät todennäköisemmin yksin julkis-

vallan sekä ympäristön tilan heikentymisestä kärsivien vahingoksi. Vastapainona tälle riskille on huo-

mioitava esimerkiksi se, että alueen haltija saa maaperän puhdistamisen yhteydessä itselleen talou-

dellista etua, kun kiinteistön arvo nousee maaperän puhdistamisen myötä. Tässä valossa toissijaisesti 

puhdistamisvelvolliselle puhdistamisvastuun muodossa tehty riskin siirto näyttäytyy yhteiskuntata-

loudellisesti verrattain tehokkaana, oikeudenmukaisena sekä ympäristön hyvän laadun säilymistä tur-

vaavana keinona, joka tukee Buggen esittämiä aiheuttamisperiaatteen tavoitteita.274 

Ulkoiskustannuksia sisäistävästä aiheuttamisperiaatteesta tehdyn tarkastelun myötä havaitaan, että 

alueen haltijan toissijaisen puhdistamisvelvollisuuden perustava YSL 133.2 § ohjaa haltijaa sisäistä-

mään maaperän pilaantumisen riskiä osaksi omankin toimintansa kustannuksia. Säännös edistää ai-

heuttamisperiaatteen mukaista pyrkimystä ulkoiskustannusten sisäistämiseen, ja tällöin se tarkentaa 

periaatteen merkityssisältöä pilaantuneen maaperän palauttamista koskevan velvollisuuden konteks-

tissa, jolloin kyse ei ole niinkään aiheuttamisperiaatteesta poikkeamisesta.275 Alueen haltijaa voidaan-

kin aiheuttamisperiaatteen funktioiden kautta pitää laajasti ymmärrettynä aiheuttajana, joka on lai-

minlyönyt huolellisuusvelvollisuutensa.276 

Aiheuttamisperiaatteen tarkoittama aiheuttaja on siis syytä käsittää laajemmin ympäristön turmeltu-

misen suoraksi tai epäsuoraksi aiheuttajaksi taikka siksi, joka luo turmeltumiseen johtavat olosuh-

teet.277 Näin aiheuttaja ei merkitse sellaista vastuukäsitettä, joka sulkisi pois vastuun kohdentamisen 

myös muihin ulkoiskustannuksia sisäistämään kykeneviin tahoihin. YSL 133.2 §:n mukaisen alueen 

haltijan toissijaisen puhdistamisvelvollisuuden edellytyksenä on yleisen ympäristöetua suojaavan 

huolellisuuden laiminlyönti, joten kiinteistönkaupassa luovutuksensaajalla voidaan olettaa olevan ka-

pasiteettia ulkoiskustannusten sisäistämiseen aiheuttamisperiaatteen tarkoittaman aiheuttajan tavoin. 

 
274 Ks. edellä kuvatusti Bugge 2009, s. 82–88. 
275 Vrt. Ekroos 1994, s. 137–138; Tuomainen 2006, s. 80–81; Kokko 2017b, s. 298. 
276 Laajennetulla aiheuttajan vastuulla tarkoitetaan aiheuttajan käsitteen laajentamista kattamaan aiheuttajaan rinnastetta-

via tahoja. Vastuun laajentuminen voi tapahtua ensinnäkin aiheuttajan vastuun kanssa yhtäaikaisesti vastuutahoja rinnas-

taen, ja toiseksi vastuu voi laajentua toissijaiseen vastuun suuntaan täydentäen varsinaisen aiheuttajan ensisijaista vas-

tuuta. Ks. Tuomainen 2020, erityisesti s. 39–40, 85–87. Alueen haltijan vastuun ideologinen tausta huolellisuusvelvoitteen 

laiminlyönnissä kohteen hankinnassa voidaan näin rinnastaa aiheuttamiseen. Alueen haltijalla on tällöin velvollisuus 

konkreettisiin toimenpiteisiin maaperän puhdistamiseksi, jolloin vastuu rinnastuu aiheuttajan velvollisuuteen. 
277 Ks. Council Recommendation 1975, kohta 3. 
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5.4 Yleisseuraanto ja aiheuttamisperiaate 

5.4.1 YSL 133.2 §, yleisseuraanto ja aiheuttamisperiaate 

Maaperän toissijainen puhdistamisvelvollisuus syntyy ilman aiheuttamisperiaatteen mukaista väli-

töntä syy-yhteyttä pilaantumisen aiheuttaneeseen yksittäiseen toimintaan. YSL 133.2 §:n mukaisen 

vastuun ideologinen tausta on huolellisuusvelvollisuuden laiminlyönnissä, jolloin huolimattomasti 

kiinteistönkaupan yhteydessä toiminutta alueen haltijaa voidaan pitää välittömästi tai ainakin välilli-

sesti pilaantumisen laajasti ymmärrettynä aiheuttajana. YSL 133.2 § ei sanamuodossaan ota huomi-

oon vastuun syntymistä yleisseuraantona, mutta lain nojalla tapahtuvaa oikeusaseman kokonaisval-

taista siirtymistä yleisseuraannossa voidaan pitää yleisesti hyväksyttävänä lähtökohtana oikeussub-

jektin vaihtuessa. Kuitenkin, kuten edellä todettiin, kansainvälisessä keskustelussa pilaajan (tai saas-

tuttajan) määritelmille on yhteistä se, että ne ilmentävät pilaantumista aikaansaavaan toimintaan ryh-

tymisen tai siihen osallistumisen merkitystä tai tosiasiallisia edellytyksiä torjua vahinkoja.278 Nämä 

pilaajaan liittyvät ominaisuudet eivät ole erityisen luontevasti liitettävissä lähtökohtaisesti konkurs-

sipesään tai kuolinpesän osakkaille edellyttäen, etteivät ne ole ryhtyneet ympäristöä vahingoittaviin 

tai ympäristöriskejä sisältäviin toimiin. 

Kun yleisseuraannossa edeltäjän oikeusasema, sisältäen ympäristövastuut, siirtyy uudelle oikeussub-

jektille suoraan lain nojalla eikä uusi oikeussubjekti jatka pilaantumista aiheuttavaa toimintaa tai sillä 

ei muutenkaan ole liityntää ympäristöriskejä aiheuttaviin toimiin, yleisseuraanto vastuuperusteena 

näyttäytyy ongelmalliselta aiheuttamisperiaatteeseen nähden. Tältä pohjalta on ensinnäkin kysyttävä, 

miten yleisseuraanto toteuttaa ympäristövastuiden kohdentamisen lähtökohtana olevaa aiheuttamis-

periaatetta ja toisekseen, onko puhdistamisvelvollisuuden kohdentuminen alueen haltijaan yleisseu-

raannon kautta suoraan lain nojalla hyväksyttävää aiheuttamisperiaatteeseen tukeutuvassa ympäris-

tönsuojelullisessa tulkinnassa. Kysymyksiä lähestytään seuraavassa konkurssipesää koskevassa rat-

kaisussa KHO 2017:53 annetun jätteen haltija -käsitteen analogiasta sekä EU-oikeuden aiheuttamis-

periaatetta käsittelevän käytännön kautta. 

 

 
278 Ks. myös Rion julistus ja sen 16. periaate:” National authorities should endeavour to promote the internalization of 

environmental costs and the use of economic instruments, taking into account the approach that the polluter should, in 

principle, bear the cost of pollution, with due regard to the public interest and without distorting international trade and 

investment.” Ks. Lisää Schwartz 2015, s. 430–431. 
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5.4.2 Aiheuttajaketju oikeuskäytännössä – analogia JäteL:n jätteen haltija -käsitteestä 

Jätelain taustalla vaikuttaa jätedirektiivi279, jonka tarkoituksena on velvoittaa jäsenvaltiot säätämään 

tehokkaista seuraamuksista jätehuollosta vastaaville oikeushenkilöille ja luonnollisille henkilöille. 

Direktiivin 14 artiklassa säädetään, että jätteen alkuperäisen tuottajan tai nykyisen tai aiemman jät-

teen haltijan on vastattava jätehuollon kustannuksista aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. 15 artikla 

taas asettaa velvoitteita jäsenvaltioille, joiden tulee huolehtia siitä, että jätteen alkuperäinen tuottaja 

tai muu haltija huolehtii jätteen käsittelystä. EY-tuomioistuin on tältä pohjalta katsonut, että direktii-

vin ”jätteen haltija” käsitettä on tulkittava laajasti.280 EUT:n oikeuskäytännön mukaan jätteen haltijan 

määrittelemisen tulee olla syy-yhteydessä siihen, minkä tahon toiminnan tai laiminlyönnin voidaan 

todeta olevan syy-yhteydessä aiheutuneeseen vahinkoon.281 Jäsenvaltioilla on lähtökohtainen vapaus 

määritellä, miten vastuu jätehuollon kustannuksista lainsäädännössä käytännössä toteutetaan, mutta 

ympäristövastuun tulee EUT:n mukaan kohdentua johdonmukaisesti ja suhteellisuusvaatimusten mu-

kaisesti niihin, jotka ovat aiheuttamisperiaatteen tarkoittamalla tavalla tosiasiassa myötävaikuttaneet 

jätteen syntymiseen.282 Direktiivin nojalla jäsenvaltioiden tulee huolehtia, että jätteiden kustannuk-

sista vastataan taloudellisesti, mutta jäsenvaltioilla on toimivalta valita tähän soveltuvat muodot ja 

keinot. Kun otetaan direktiivin tavoitteet huomioon, ei ole tarkoituksenmukaista, että jäsenvaltion 

lainsäädännön mukaan jätteen kustannuksista vastaavaksi haltijaksi määritellään taho, jolla ei tosiasi-

assa ole taloudellisia valmiuksia vastata näistä kustannuksista.283 

Ratkaisussa KHO 2017:53 KHO vahvisti, että konkurssipesää voidaan pitää ainakin JäteL:n mukai-

sena jätteen haltijana ja siten vastuussa jätehuollon kustannuksista.284 Ratkaisun perusteluissa KHO 

kuitenkin vältti sen arvioinnin, millaisessa syy-yhteydessä konkurssipesän toimet ja laiminlyönnit 

olivat olleet vahingon syntymiseen. KHO:n perusteluissa viitataan hallituksen esityksessä mainittuun 

EU:n oikeuskäytäntöön, jossa jätteen haltijana todetaan olevan määräysvaltaa jätteeseen käyttävä 

taho.285 EU:n oikeuskäytännön mukaan ratkaiseva merkitys olisi tullut antaa aiheuttamisperiaatteen 

mukaisesti sille taholle, jota oli pidettävä vahingon tapahtumishetkellä jätteen tuottajana tai 

 
279 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/98/EY jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta. 
280 Ks. Asia C-1/03, Paul Van de Walle ym., kohdat 55–61. 
281 Kotka ym. 2021, s. 16–17 viittauksineen EUT:n oikeuskäytäntöön. Ks. esimerkiksi Asia C-1/03, Paul Van de Walle 

ym., jossa erotettiin toisistaan huolehtimis- ja hyödyntämistoimenpiteiden tosiasiallinen toteuttaminen, joka on kaikkien 

jätteen haltijoiden vastuulla, oli kyse tuottajasta tai hallussapitäjästä, ja toisaalta kyseisten toimien taloudellinen vastuu, 

joka kuuluu aiheuttamisperiaatteen mukaisesti tahoille, jotka ovat aiheuttaneet jätteen riippumatta siitä, olivatko he jätteen 

haltijoita tai aikaisempia valmistajia tai haltijoita. Ks.  kohdat 58–59. 
282 Kotka ym. 2021, s. 17 viittauksineen EUT:n oikeuskäytäntöön. Ks. Asia C-335/16, VG Čistoća d.o.o. v. Đuro Vladika 

ja Ljubica Vladika, kohdat 26, 29; Asia C-254/08, Futura Immobiliare srl Hotel Futura ym. v. Comune di Casoria, kohdat 

48–57. 
283 Asia C-188/07, Commune de Mesquer v. Total France SA ja Total International Ltd, kohdat 80–82. 
284 Ks. myös KHO 2003:51, jossa oli ratkaistavana samanlainen oikeuskysymys kuin ratkaisussa KHO 2017:53. 
285 Ks. HE  199/2010 vp, s. 81.  
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haltijana.286 Vaikka KHO viittasi ratkaisuissaan aiheuttamisperiaatteeseen, ratkaisut eivät perustuneet 

siihen sillä tavalla kuin sitä on EUT:n oikeuskäytännössä tulkittu, vaan jätteen haltijan käsitteeseen.287 

Konkurssiasiain neuvottelukunnan suosituksessa 1 todetaan ratkaisuihin KHO 2003:51 ja KHO 

2017:53 viitaten, että konkurssipesä on JäteL:n 6.1 §:n tarkoittamana jätteen haltijana massavelkai-

sessa vastuussa jätteen asianmukaisesta käsittelystä.288 Myös Kokko on todennut KHO:n oikeuskäy-

tännön vahvistavan sen, että konkurssipesän jätteitä ja roskia koskeva toimimisvelvollisuus konkre-

tisoituu massavelkaisena kustannuksena, joka maksetaan massavelasta ennen konkurssivelkojen 

maksamista jopa ennen muita massavelkoja.289 Samoin vaikuttaa selvältä, että tämä toimimisvelvol-

lisuus syntyy yleisseuraannon myötä, oli kysymys sitten jätteen tai kiinteistön haltijasta.290  

Jätelakia koskevasta oikeuskäytännöstä huolimatta on edelleen epävarmaa, kohdentuuko konkurssi-

pesään ympäristövastuu myös silloin, kun ympäristövastuun syntymiselle on asetettu lisäedellytyksiä 

pelkän hallinnan lisäksi. Näitä lisäedellytyksiä ovat esimerkiksi juuri YSL 133.2 §:n mukaisessa alu-

een haltijan vastuun muodostavat vilpittömän mielen puuttuminen sekä ilmeinen kohtuuttomuus.291 

Konkurssiasiain neuvottelukunnan suosituksessa todetaankin, että konkurssipesä ei vallitsevan tul-

kinnan mukaan ole massavelkaisessa vastuussa velallisen toiminnasta aiheutuneesta maaperän pi-

laantumisesta ainakaan, jos konkurssipesä ei jatka ympäristöä pilaavaa toimintaa.292 Viranomaiskäy-

tännössä onkin yleisesti suhtauduttu pidättyvästi jätelakia koskevan oikeusohjeen analogiseen sovel-

tamiseen muuhun ympäristölainsäädäntöön.293 Kokko on kuitenkin todennut, että konkurssipesällä on 

sama maaperän puhdistamisvelvollisuus kuin konkurssivelallisella ennen konkurssia, sillä velallisen 

omaisuus on siirtynyt konkurssipesän määräysvaltaan ja näin realisoitavaksi.294 Kokko perustelee 

 
286 Kotka ym. 2021, s. 18. Ratkaisusta ei käy ilmi, että viittaukset EU:n piirissä todettuun käytäntöön koskevat tuomioita, 

joissa vastuu on asetettu jätteen haltijaketjussa taaksepäin. Perusteluista ei myöskään ilmene, että haltijaketjun takautu-

vassa tarkastelussa kyse on pikemminkin osallisuudesta jäteongelman aiheuttamiseen. KHO toteaa ainoastaan, että jätteen 

haltijaksi on EUT:n oikeuskäytännössä määritelty myös tahoja, joilla on ollut jätteeseen määräysvalta ilman tosiasiallista 

hallintaa. Jätteen haltijaketju ja jäteongelman aiheuttajaketju olivat EUT:n ratkaisuissa erilaisia. Ks. myös Hupli 2018, s. 

287–288, jossa Huplin mukaan kyseiset perustelut prejudikaatiksi tarkoitetussa ratkaisussa eivät ole vakuuttavia. 
287 Nähdäkseni oikeuskäytännössä on tapahtunut tältä osin muutos yleisen ympäristöoikeudellisen kehityksen ja ympäris-

tönsuojelun painoarvon merkittävyyden myötä, koska aiemmin konkurssipesää ei pidetty hallinnan perusteella jätehuol-

tovastuussa. Ks. KHO 30.12.1993 taltio 5427; KHO 13.04.1994 taltio 1474. Ks. Kansainvälisen ympäristöoikeuden ke-

hityksestä tarkemmin Hollo 2009a, s. 43–49. 
288 Konkurssiasiain neuvottelukunta: 01 Konkurssipesän haltuunotto, kohta 9.2. 
289 Kokko 2020, s. 20. Ks. myös Airaksinen 2016, s. 331–334. 
290 Ks. Kokko 2020, s. 18, 23. 
291 Vrt. YSL:n toissijaista toimimisvelvollisuutta JäteL:n toissijaisiin toimimisvelvollisuuksiin (28 § ja 74 §). 
292 Konkurssiasiain neuvottelukunta: 01 Konkurssipesän haltuunotto, kohta 9.2. Myös Herler on katsonut, että konkurs-

sipesän hallintaperusteinen vastuu muista ympäristövahingoista on toistaiseksi epäselvä. Ks Herler 2008, s. 523–524. 
293 Ks. HE 221/2018 vp, s. 17. Myös Hupli on pitänyt KHO:n jätteen haltija käsitteellä operointia keinotekoisena. Ks. 

Hupli 2018, s. 291–293. Kokko taas on pitänyt KHO:n ratkaisuja ympäristösäädösten näkökulmasta johdonmukaisina ja 

kysyykin, miksi velallisen ympäristövastuiden laiminlyönnistä pitäisi palkita konkurssiin asetettaessa velkojia veronmak-

sajien kustannuksella. Ks. Kokko 2020, s. 23 alaviitteineen. 
294 Näin konkurssipesä samaistuu velalliseen yleisseuraannon vuoksi. Ks. Kokko 2020, s. 36–37. 
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konkurssipesän toimimisvelvollisuutta YSL:n tavoitteiden ja teollisuuspäästödirektiivin linjausten to-

teutumisella. Onkin syytä käydä läpi YSL:n taustalla vaikuttavaa teollisuuspäästödirektiiviä ja sen 

aiheuttamisperiaatetta täsmentävää oikeuskäytäntöä näkökulmana omaisuuserien siirtyminen yleis-

seuraantona uudelle oikeussubjektille. 

5.4.3 Teollisuuspäästödirektiivi ja aiheuttamisperiaate 

YSL keskeisimpänä ympäristön pilaantumista ja sen ennaltaehkäisyä sääntelevänä yleislakina uudis-

tettiin vuonna 2014, jolloin lakiin sisällytettiin EU:n teollisuuspäästödirektiivin vaatimukset. Direk-

tiivin tavoitteena on teollisen toiminnan aiheuttaman pilaantumisen vähentäminen, ehkäiseminen 

sekä estäminen.295 Näiden tavoitteiden toteuttamisessa tulee noudattaa direktiivin johdanto-osan mu-

kaisesti aiheuttamisperiaatetta (saastuttaja maksaa -periaatetta) sekä pilaantumisen ehkäisemisen pe-

riaatteita. Direktiivin tavoitteena on myös merkittävimpien teollisuudenalojen valvontaa koskeva 

yleinen kehys, jossa pilaantuminen tulee ensisijaisesti estää sen lähteellä ja jossa varmistetaan luon-

nonvarojen hoitaminen ottaen huomioon taloudellinen tilanne ja paikalliset erityispiirteet, jossa teol-

lista toimintaa harjoitetaan. 

Teollisuuspäästödirektiivin mukaan jäsenvaltiot voivat itse määrittää, miten vastuu jaetaan toimin-

nanharjoittajille296, kunhan direktiivin tavoitteet varmistetaan. Vastuu onnettomuuksien ja vaaratilan-

teiden seurauksista ympäristölle ja sellainen pilaantumiseen liittyvä vastuu, jota toiminnanharjoittaja 

ei ole aiheuttanut, kuuluvat asiaan liittyvän kansallisen oikeuden soveltamisalaan sekä tapauksen mu-

kaan asiaa koskevan EU:n oikeuden soveltamisalaan.297 Aiheuttamisperiaatetta ei ole hyväksyttävää 

tulkita siten, että direktiiviin perustuvat pilaantumiseen kytkeytyvät vastuut voisivat kuulua EU-oi-

keuden mukaan sellaiselle toimijalle, jonka toimet eivät ole olleet syy-yhteydessä ympäristövahin-

koon.  

EU-oikeuden soveltamisalalla julkisoikeudellinen ympäristövastuu voi näin kuulua ainoastaan ta-

holle, jonka toimimisella tai valinnoilla on aiheuttamisperiaatteen mukaisesti jonkinlainen syy-yhteys 

ympäristön pilaantumiseen. Kokon systeemiseen tulkintaan perustuva ja YSL:n tarkoitukseen ja teol-

lisuuspäästödirektiiviin tukeutuva väite konkurssipesän massavelkaisesta maaperän puhdistamisvel-

vollisuudesta onkin kyseenalainen, koska yleisseuraannon kautta konkurssivelalliseen samaistuvalta 

konkurssipesältä puuttuu syy-yhteys pilaantumiseen ainakin silloin, kun se ei ole jatkanut 

 
295 Vrt. YSL 1 §:n mukainen lain tarkoitus ja lain esityöt. Ks. HE 214/2013 vp, s. 86. 
296 Direktiivin 3 artiklan 15 alakohdan mukaan toiminnanharjoittajalla tarkoitetaan ketä tahansa luonnollista henkilöä tai 

oikeushenkilöä, joka käyttää laitosta tai polttolaitosta, jätteenpolttolaitosta tai jätettä käyttävää rinnakkaispolttolaitosta tai 

jolla on kokonaan tai osittain määräysvalta tällaiseen laitokseen taikka, jos kansallisessa oikeudessa niin määrätään, ketä 

tahansa henkilöä, jolle on luovutettu määräävä taloudellinen päätäntävalta tällaisen laitoksen teknisen toiminnan suhteen. 

Vrt. YSL 5:1 § 8 kohdan mukainen toiminnanharjoittajan määritelmä. 
297 Teollisuuspäästödirektiivin johdanto-osan 10 perustelukappale. Ks. myös Kotka ym. 2021, s. 19. 
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pilaantumista aiheuttavaa toimintaa. On tosin totta, että lain ympäristönsuojelutavoitteiden toteutu-

minen teollisuuspäästödirektiivin valossa sekä yleisseuraannon yleisesti hyväksyttävä oikeusaseman 

siirtyminen tukevat konkurssipesän ympäristövastuuta. Tämä vastuu ei kuitenkaan perustu aiheutta-

misperiaatteeseen, mutta tällainen aiheuttamisperiaatteen ulkopuolinen vastuu kuuluu asiaa koskevan 

kansallisen oikeuden soveltamisalaan. EU:n vaatimustasoa tiukemman sääntelyn ja aiheuttamisperi-

aatteen ulkopuolisen vastuun on kuitenkin oltava sopusoinnussa perussopimusten kanssa.298 

5.4.4 Aiheuttamisperiaatteeseen perustumaton ympäristövastuu 

Ympäristövastuita koskeva kansallinen sääntely perustuu merkittävältä osin EU:n lainsäädäntöön. 

Edellä tehty havainto viittaa kuitenkin siihen, että siltä osin kuin jonkin tahon ympäristövastuuta ei 

voida perustaa aiheuttamisperiaatteeseen, kansallisilla lainsäätäjillä on laaja harkintavalta valitessaan 

tarkoituksenmukaisimmat keinot ympäristövastuusääntelyn tarkoituksen ja tavoitteiden saavutta-

miseksi.299 Lain nojalla tapahtuva yleisseuraanto ei itsessään vielä muodosta syy-yhteyttä aiheutta-

miseen, kun pilaantunut maa-alue siirtyy perimyksessä vainajalta kuolinpesälle tai konkurssissa ve-

lalliselta konkurssipesälle. Vaikka syy-yhteyden puuttuessa aiheuttamisperiaate ei toteudu, tulee ym-

päristövastuiden kohdentamista koskeva vastuu olla tarkoituksenmukaista ja hyväksyttävää kutakin 

yleisseuraantoa koskevan oikeudenalan, tässä tapauksessa jäämistöoikeuden ja konkurssioikeuden, 

mukaisesti. 

Kuolinpesä syntyy perillisten saamana yleisseuraantona vainajan oikeusaseman siirtyessä tiettyjä 

poikkeuksia lukuun ottamatta kokonaan kuolinpesälle. Kuolinpesälle ei tällöin liity maaperän pilaan-

tumisen aiheuttajaketjuun ainakaan silloin, kun se ei ole jatkanut pilaantumista aiheuttavaa toimin-

taa.300 Vaikka kuolinpesän alueen hallintaan perustuva maaperän puhdistamisvelvollisuus ei näytä 

toteuttavan EU-oikeudellista aiheuttamisperiaatteen tarkoitusta, voidaan vastuun kohdentaminen 

kuolinpesään nähdä yleisesti hyväksyttävänä, lain mukaisena lähtökohtana. Ensinnäkin vainajan pe-

rilliset eivät voi saada parempia oikeuksia kuin mitä vainajalla on ollut.301 Toiseksi kuolinpesän osak-

kaat vastaavat veloista ainoastaan perittävän omaisuudella, eivätkä he lähtökohtaisesti ole henkilö-

kohtaisesti velkavastuussa perittävän veloista.302 Kolmanneksi jäämistöasioiden hoidossa ovat 

 
298 Ks. esimerkiksi C-534/13, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ym. v. Fipa Group Srl ym. 

Kohdat 46 ja 61. Ks. myös SEUT 193 artikla. 
299 Ks. myös Kotka ym. 2021, s. 20–21. 
300 Vrt. Hupli 2018, s. 287–289. 
301 Aarnio-Kangas 2016, s. 226. 
302 Aarnio-Kangas 2016, s. 625–627. Ratkaisussa KHO 2016:44 kuolinpesän osakkaille osoitettiin maaperän selvitysvel-

vollisuus, koska kyseinen kuolinpesä on jakamaton ja PK 18:2.1 momentin mukaisesti kuolinpesä on osakkaiden yhteis-

hallinnossa. Selvitysvelvollisuus koski henkilöitä kuolinpesän osakkaina eikä se tarkoittanut henkilökohtaista vastuuta 

kuolinpesälle kuuluvista velvollisuuksista. 
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etusijalla muiden kuin kuolinpesän osakkaiden intressit. Jäämistöoikeudessa vallitseekin velkojien 

etusijan periaate, jolloin kaikki omaisuus tulee käyttää muiden oikeudenhaltijoiden hyväksi.303 

Kun lähtökohdaksi otetaan nämä perimykseen liittyvät lähtökohdat sekä edellä käsitelty aiheuttamis-

periaatteen ulkoiskustannusten sisäistämiseen pyrkivä ajattelutapa, kuolinpesän hallintaan perustu-

van puhdistamisvelvollisuuden muodostuminen yleisseuraantona näyttäytyy hyväksyttävältä. Vai-

najan voidaan katsoa luoneen pilaantumiseen johtavat olosuhteet, jolloin kustannustaakka tulee koh-

dentaa taloudellisesti edullisimmalla tavalla siten, että se tehokkaimmin edistää ympäristön tilan pa-

rantamista.304 Kuolinpesä toimii tällöin ensisijaisen vastuutahon eli vainajan ”sijaisvalvojana”: kuo-

linpesä tulee sisäistämään suoraan lain nojalla ne ulkoiskustannukset, mitkä vainajalla jäi sisäistä-

mättä.305 Lisäksi kuolinpesän osakkaiden voidaan katsoa saavan hyötyä, kun maaperän arvo nousee 

puhdistamisen myötä. Aiheuttamisperiaatteen kestävyys- ja oikeudenmukaisuusnäkökohdat huomi-

oiden onkin luontevaa, että kuolinpesä vastaa sisäistämättä jääneistä ulkoiskustannuksista, kun taas 

ei olisi kestävää, että tämä ei olisi niistä vastuussa.306 

Ulkoiskustannusten sisäistämiseen pyrkivän aiheuttamisperiaatteen ennaltaehkäisevän funktion to-

teutumisen myötä myös kuolinpesällä on velvollisuus noudattaa huolellisuutta hallitessaan aluetta. 

Tällöin jatkaessaan pilaantumista aiheuttavaa toimintaa tai jäädessään passiiviseksi pilaantumisen jo 

tapahduttua, voi kuolinpesä olla ensisijaisessa vastuussa aiheuttajan tavoin.307 Puhdistamisvelvolli-

suuden jälkikäteistä kohdentumista toteuttava aiheuttamisperiaatteen hyvittävä funktio ohjaa taas 

kuolinpesää palauttamaan vainajalta yleisseuraannon nojalla siirtyneen pilaantuneen maaperän en-

nalleen. Kuolinpesän kannettavaksi osoitetaan siis ne puhdistamisvelvollisuuden kustannukset, jotka 

ilman yleisseuraantoa jäisivät todennäköisimmin yksin julkisvallan vahingoksi, mikä voidaan katsoa 

olevan aiheuttamisperiaatteen vastaista. Tältä pohjalta, vaikka kuolinpesän yleisseuraannon kautta 

muodostuva ja alueen hallintaan perustuva maaperän puhdistamisvelvollisuus ei ole linjassa EU-oi-

keudellisen aiheuttamisperiaatteen kanssa, kuolinpesään kohdennettava vastuu näyttäytyy hyväksyt-

tävältä ja ennakoivalta kansallisen jäämistöoikeuden ja ympäristöoikeuden välisessä suhteessa. Täl-

löin kuolinpesän toissijaisen puhdistamisvelvollisuuden muodostuminen yleisseuraannon nojalla voi-

daan nähdä yhteiskuntataloudellisesti tehokkaana, oikeudenmukaisena sekä ympäristön hyvän laadun 

 
303 Ks. Kaisto – Lohi 2016, s. 353, 362. 
304 Vrt. edellä Council Recommendation 1975, kohdat 4–5; OECD, The Polluter-Pays Principle 1975, s. 28–34. 
305 Vrt. Gunningham– Grabosky 1998, s. 248–249. 
306 Vrt. Bugge 1996, s. 65; Lees 2015, s. 123–125. 
307 Utter 2010, s. 91. 
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säilymistä turvaavana keinona, joka toteuttaa ulkoiskustannusten sisäistämiseen pyrkivää aiheutta-

misperiaatetta.308  

Konkurssi taas on yleisseuraannon muoto, jossa konkurssivelallisen omaisuus siirtyy konkurssi-

pesälle, jolloin velallinen menettää määräysoikeuden pesään kuuluvaan omaisuuteen. Kun konkurs-

sivelallinen on kyvytön huolehtimaan maaperän puhdistamisesta, on jonkun täytettävä tämä velvol-

lisuus. EU:n oikeuskäytännön mukaan aiheuttamisperiaatteen perusteella vastuuseen voidaan asettaa 

ainoastaan taho, jonka valinnoilla tai toimimisella on jonkinlainen syy-yhteys maaperän pilaantumi-

seen. Toisaalta taas jäsenvaltioilla on oikeus säätää maaperän puhdistamisvelvollisuuden kuulumi-

sesta konkurssipesälle myös silloin, kun se ei perustu aiheuttamisperiaatteeseen.309 Kansallisen kon-

kurssioikeuden ja ympäristöoikeuden tasapainottamisen näkökulmasta kysymys on siitä, että onko 

tällöin oikein ja kohtuullista, että velvollisuuden täyttämisestä tuleva taakka asetettaisiin konkurssi-

pesälle, jolloin kaikki konkurssivelkojat joutuisivat kollektiivisesti siitä vastaamaan.310 Tältä pohjalta 

konkurssipesään kohdennettavan ympäristövastuun kohdalla ovat vastakkain julkisoikeudellisen ym-

päristövastuun perustava PeL 20 §:n ympäristöperusoikeus sekä velkojia turvaava PeL 15.1 §:n mu-

kainen omaisuudensuoja, jonka mukaan jokaisen omaisuus on turvattu. 

Maaperän puhdistamisvelvollisuuden perustuminen aiheuttamisperiaatteeseen on yleisesti tunnustet-

tua.311 Aiheuttamisperiaatteen taustalla olevan arvo- ja tavoiteperustan kanssa ei voida katsoa olevan 

ristiriidassa ainakaan se, että konkurssipesä olisi vastuussa silloin, kun sen päätöksenteolla on yhteys 

pilaantumisen syntymiseen tai laajenemiseen. Aiheuttamisperiaatteen tavoitteena on saattaa pilaan-

tumisen aiheuttajat vastuuseen, mutta arvioitaessa oikeusjärjestelmää johdonmukaisena systeeminä 

sen arvo- ja tavoiteperustan yhtenäisyyteen312 suuntautuen on muistettava, että ympäristöarvojen ja -

tavoitteiden lisäksi tähän perustaan kuuluu myös omaisuuden suojaaminen ja sen kunnioittaminen. 

Ennen konkurssin aloittamista syntynyt maaperän pilaantuminen ja sen kustannukset ovat konkurs-

sivelkoina samanarvoisia muiden konkurssivelkojen kanssa velkojien yhdenvertaisuuden periaatteen 

näkökulmasta. Konkurssioikeuden periaatteet (ennustettavuus, kustannustehokkuus ja tarkoituksen-

mukaisuus)313 puoltavat tulkintaa, jossa tällä hetkellä vallitsevassa oikeustilassa julkisoikeudelliselle 

 
308 Vrt. Bugge 2009, s. 82–88. 
309 Konkurssioikeuden näkökulmasta ongelmaa ei ole jäsenvaltioiden lainsäädäntövallan suhteen, koska jäsenvaltiot mää-

rittelevät kansalliset konkurssioikeudelliset normistonsa itsenäisesti. Ks. Kotka ym. 2021, s. 35 viittauksineen Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetukseen maksukyvyttömyysmenettelyistä. 
310 Oikeuskäytännössä maaperän puhdistamisvelvollisuus on saanut konkurssivelan aseman. Tuomainen perustelee tul-

kintaa sillä, että kiinteistö säilyy velallisyhtiön hallussa eikä siirry konkurssipesälle. Tällöin ratkaisevaa olisi se, onko 

konkurssipesä jatkanut konkurssin alkamisen jälkeen pilaavaa toimintaa. Ks. Tuomainen 2001, s. 471. 
311 Ks. myös Schwartz 2015, s. 430. 
312 Modernista systeemiajattelusta ks. Määttä – Soininen 2016, s. 1040, 1045. 
313 Ks. lisää konkurssioikeuden periaatteista esimerkiksi Könkkölä – Linna 2020, s. 17–22; Kotka ym. 2021, s. 9–10. 
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maaperän puhdistamisvelvollisuudelle ei tulisi antaa etusijaa tapauksissa, joissa konkurssipesää ei 

voida kielellisen tulkinnan kautta määritellä YSL:ssä tarkoitetuksi vastuulliseksi.314 

Omaisuudensuoja on otettava huomioon arvioitaessa sitä, millainen vaikutus konkurssipesän maape-

rän puhdistamisvelvollisuudella on sekä millaiset ratkaisut YSL:n soveltamistilanteissa ovat perusoi-

keusjärjestelmän kokonaisuuden näkökulmasta hyväksyttäviä. Tällöin on annettava merkitystä pe-

rusoikeuden yleisille rajoitusedellytyksille315 sekä perustuslakivaliokunnan käytännössä tekemille 

linjauksille siitä, milloin omaisuudensuojaan tehtäviä rajoituksia voidaan pitää hyväksyttävinä. Oi-

keuskirjallisuudessa on pohdittu konkurssivelkojien omaisuudensuojan rajoitusedellytyksiä omaisuu-

densuojan ja ympäristöperusoikeuden suhteessa konkurssipesän julkisoikeudellisen ympäristövas-

tuun kontekstissa.316 Tällöin konkurssi- ja ympäristöoikeuden rajapinnassa tehdyn omaisuudensuojan 

rajoittamisen tarkastelussa on päädytty perustellusti siihen, että nykyisessä oikeustilassa konkurssi-

pesä ei ole massavelkaisessa vastuussa julkisoikeudellisista ympäristövastuista ellei se selvästi ilmene 

laista tai oikeuskäytännöstä.317 

Velkojien omaisuudensuojan rajoittamisen tulee täyttää kaikki perusoikeuden yleiset rajoitusperus-

teet, joista erityisesti suhteellisuusvaatimus on nähty ongelmalliseksi.318 Velkojan oikeutta jako-osuu-

teensa rajoitettaessa suhteellisuusvaatimuksen toteutuminen ei vaikuta edellyttävän rajoitusperus-

teena olevan sellaista erityisen välttämätöntä ja painavaa tarkoitusperää silloin, kun muu lainsäädän-

nöllinen ratkaisu, joka ei puuttuisi velkojien asemaan yhtä radikaalisti, turvaisi yhtä tehokkaasti tai 

jopa paremmin ympäristönsuojeluun liittyvät intressit ympäristön pilaantumisen sattuessa. Tältä poh-

jalta konkurssilain muuttamisesta annetussa hallituksen esityksessä mainitut TOVA-järjestelmät vas-

taisivat konkurssipesän massavelkaista vastuuta paremmin tarpeeseen löytää ympäristön pilaantumi-

sen korjaamiseen tarvittava rahoitus.319 Konkurssilain tarkastamista valmistellut työryhmä piti 

 
314 Kokon mukaan taas vastuusääntelyn puuttuminen ei merkitse, ettei konkurssipesä olisi ympäristövastuussa velallisen 

aiheuttamasta ympäristövahingosta. Kokko perustelee konkurssipesän vastuuta ensisijaisesti ympäristölainsäädännön sa-

namuodon ja oikeuskäytännön tulkinnalla, ja toisaalta systeemisellä tulkinnalla tapauksissa, joissa lain sanamuoto vaike-

nee. Kokon mukaan konkurssipesän julkisoikeudellinen ympäristövastuu perustuu pesälle yleisseuraantona siirtyvällä 

määräysvallalla omaisuuteen. Ks. Kokko 2020, s. 20–28. Kokko ei kuitenkaan ota huomioon velkojien omaisuuden suojan 

merkitystä perusoikeusjärjestelmän kokonaisuudessa, jolloin näkemys konkurssipesän massavelkaisesta ympäristövas-

tuusta velallisen aiheuttamasta ympäristövahingosta ei ole riittävän perusteltu. Ks. vastaavasti Kotka ym. 2021, s. 36. 
315 Ks. Viljanen 2001, s. 38. Yleisiä perusoikeuden rajoitusedellytyksiä ovat lailla säätämisen vaatimus, ydinalueen kos-

kemattomuuden vaatimus, oikeusturvavaatimus, ihmisoikeusvelvoitteiden huomioon ottaminen, täsmällisyys- ja tarkka-

rajaisuusvaatimus, hyväksyttävyysvaatimus sekä suhteellisuusvaatimus. 
316 Ks. Kotka ym. 2021, erityisesti s. 20–34 viittauksineen perustuslakivaliokunnan lausuntokäytäntöön. 
317 Konkurssipesän massavelkaisen vastuulta muiden ympäristövastuiden kuin jätteen haltijan vastuille osalta puuttuu 

institutionaalinen tuki. Tätä voidaan perustella esimerkiksi KHO:n ratkaisuiden (KHO 2003:51 ja KHO 2017:53) saa-

malla kritiikillä, reaalisilla argumenteilla, EU-oikeudellisella aiheuttamisperiaatteella sekä konkurssioikeuden periaat-

teilla. Ks. Kotka ym. 2021, s. 39. 
318 Suhteellisuusvaatimuksen osalta on arvioitava sitä, onko perusoikeuden rajoittamisella tavoiteltu tarkoitusperä saavu-

tettavissa jollakin vaihtoehtoisella ja perusoikeutta vähemmän rajoittavalla keinolla. Ks. Länsineva 2002, s. 249. 
319 HE 221/2018 vp, s. 15. Vastaavasti myös Kotka ym. 2021, s. 33. 
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TOVA-järjestelmien kehittämisen jatkamista tärkeänä, jotta terveys- ja ympäristöriskien torjumisen 

kannalta välttämättömät toimenpiteet tulevat hoidetuiksi tilanteissa, joissa vastuutaho on maksuky-

vytön, tuntematon tai tavoittamattomissa.320 Näin koska toisenlainen lainsäädännöllinen ratkaisu 

voisi suojata todennäköisesti ympäristöarvoja konkurssipesän julkisoikeudellista maaperän puhdista-

misvelvollisuutta paremmin, velkojien omaisuudensuojan rajoittaminen konkurssipesän massavel-

kaista vastuuta säätämällä ei olisi velkojiin nähden ulkopuolisten intressien tai ympäristöarvojen suo-

jaamiseksi välttämätöntä.321 

Tarkastelun perusteella johdonmukaisinta on pitää maaperän puhdistamisvelvollisuuden kohdentu-

misessa aiheuttamisperiaatetta. Näin konkurssipesä ei olisi massavelkaisessa vastuussa maaperän 

puhdistamisvelvollisuudesta, mikäli se ei liittyisi pilaantumisen aiheuttajaketjuun. Tällöin konkurs-

sipesälle toissijaisen puhdistamisvelvollisuuden muodossa tehty vastuun siirto yleisseuraantona ei 

näyttäydy oikeudenmukaisena, ympäristön hyvän laadun säilymistä yhteiskuntataloudellisesti sekä 

tehokkaasti turvaavana keinona, joka tukisi aiheuttamisperiaatteen tavoitteita.322  

Tutkielman lopuksi maaperän toissijaisen puhdistamisvelvollisuuden ja aiheuttamisperiaatteen väli-

nen tarkastelu palautuu TOVA-järjestelmien rahoitusvelvollisuuteen, joka vastaisi konkurssipesän 

massavelkaista vastuuta paremmin tarpeeseen löytää aiheuttamisperiaatetta toteuttavalla tavalla ym-

päristövahinkojen korjaamiseen liittyvä rahoitus. Toisaalta velkojien omaisuudensuojan rajoittami-

seen liittyvät ongelmat voitaneen sivuuttaa, jos kattavan ja aiheuttamisperiaatteen mukaisesti oikeu-

denmukaisen rahoitusratkaisun tavoittelun sijaan korostetaan muuta sääntelyllä tavoiteltavaa seu-

rausta, kuten PeL 20.1 §:n mukaista ympäristövastuun kuulumista kaikille. Tässä kuitenkin pitäydy-

tään aiheuttamisperiaatteen mukaisessa ympäristövastuun kohdentamisessa. TOVA-järjestelmiä ke-

hittävän lainsäädäntöhankkeen tavoitteena onkin ympäristövahinkojen korvaaminen ja ympäristöris-

kien hallitseminen ilman valtion taloudellista väliintuloa siten, että TOVA-järjestelmät toteuttavat 

aiheuttamisperiaatetta.323 

 

 
320 HE 221/2018 vp, s. 18, jossa todetaan ympäristövastuiden jäävän konkurssipesien vähävaraisuuden vuoksi hoitamatta. 

Myös Linna on korostanut TOVA-järjestelmien kehittämisen tärkeyttä viitaten TOVARAMA-hankkeeseen. Ks. Linna 

2019, s. 464. 
321 Ks. myös Kotka ym. 2021, s. 33. 
322 Vrt. Bugge 1999, s. 82–88. 
323 Ympäristöministeriö, TOVA-lainsäädäntöhankkeen asettamispäätös VN/11745/2019, s. 3. 
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5.5 TOVA-järjestelmän rahoitusvelvollisuus ja aiheuttamisperiaate 

5.5.1 Rahoitusvelvollisuuden sisältö ja säädösperusta 

Tässä käsiteltävä toissijaisten ympäristövastuujärjestelmien eli TOVA-järjestelmien rahoitusvelvol-

lisuus on toissijaisen toimimisvelvollisuuden ohella toinen toissijaisen ympäristövastuun muoto, joka 

tarkoittaa velvollisuutta osallistua ympäristövahinkojen TOVA-järjestelmän kustannusten kattami-

seen. Näillä järjestelmillä varaudutaan ympäristöriskien hallintaan silloin, kun aiheuttamisperiaatteen 

mukainen vastuutaho on maksukyvytön, tuntematon tai tavoittamattomissa.324 Suomessa tällä het-

kellä voimassa olevia lakisääteisiä TOVA-järjestelmiä ovat YVVL:iin perustuva pakollinen toissijai-

nen ympäristövahinkovakuutus sekä ÖsraL:iin perustuva öljysuojarahasto. 

YVVL:iin perustuva toissijaisen ympäristövahinkovakuutuksen rahoitusvelvollisuus toteutuu siten, 

että vakuutuksen hankkiminen on lain 2 §:n ja sitä koskevan valtioneuvoston asetuksen (47/2015) 1 

§:n nojalla pakollista kaikille niille toiminnanharjoittajille, joiden YSL:n mukaan ympäristöluvanva-

raista toimintaa koskevan lupahakemuksen ratkaisee YSL 34 §:n mukainen valtion ympäristölupavi-

ranomainen. Vakuuttamisvelvolliset toiminnanharjoittajat ovat näin velvollisia rahoittamaan toissi-

jaista ympäristövahinkovakuutusjärjestelmää maksamiensa pakollisten vakuutusmaksujen myötä.325 

Öljyrahasto taas on valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto, jonka rahoitusvelvollisuus määräytyy 

ÖsraL 6 §:n mukaan riippuen siitä, mistä öljy Suomeen tuodaan.326 

Toissijaisesta ympäristövahinkovakuutuksesta myönnetään lain 1.1 §:n mukaan korvausta YVL:ssa 

tarkoitetusta ympäristövahingosta sekä tällaisen vahingon torjunta- ja ennallistamiskustannuksista. 

Järjestelmän toissijaisuus ilmenee siitä, että korvausta maksetaan vain siltä osin, kun sitä ei ole täysi-

määräisesti saatu perityksi YVL:n mukaiselta korvausvelvolliselta taholta eikä tämän vastuuvakuu-

tuksesta tai jos korvausvelvollista ei ole saatu selvitetyksi. Vakuutusjärjestelmän tarkoituksena on 

yhtäältä parantaa vahinkoa kärsineiden oikeussuojaa maksamalla korvauksia, mutta toisaalta myös 

edistää ympäristövahinkojen torjunta- ja ennallistamistöitä rahoittamalla niiden kustannuksia.327 Öl-

jysuojarahastosta taas maksetaan ÖsraL 10 §:n nojalla korvausta sekä öljyvahingosta kärsimään jou-

tuneille että ympäristön ennallistamisen ja öljyntorjunnan kustannuksista. Kuten ympäristövahinko-

vakuutuksessa, myös öljysuojarahaston järjestelmä on toissijainen, koska korvausta maksetaan vain 

 
324 Ks. esimerkiksi Ympäristöministeriö 2014, s. 17; Tuomainen ym. 2020, s. 43–44. 
325 TOVA-järjestelmän rahoitusvelvollisuus on tältä osin siis vakuutusmaksuihin perustuva mekanismi täydentää toissi-

jaista korvausjärjestelmää, jolloin se ei vertaudu suoraan toiminnanharjoittajien itsensä turvaksi vapailta markkinoilta 

hankkimiin vakuutuksiin. Ks. Tuomainen 2020, s. 24. 
326 Ks. lisää öljysuojarahastosta Ympäristöministeriö 2014, s. 38; Tuomainen ym. 2020, s. 22–24. 
327 Ks. HE 82/1997 vp, s. 9. 
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tilanteissa, joissa korvausta ei saada täysimääräisesti perittyä korvausvelvolliselta tai tämän vastuu-

vakuutuksesta tai jos korvausvelvollista ei ole saatu selvitetyksi.328 

TOVA-järjestelmistä maksettavat korvaukset jakautuvat kokonaisuudessaan siis öljyvahinkojen 

osalta öljysuojarahastosta maksettaviin ja muiden ympäristövahinkojen osalta pakollisen vakuutuk-

sen soveltamisalan piiriin. Kun otetaan huomioon toissijaisen vastuun sisäinen systematiikka, TOVA-

järjestelmien myöntämät korvaukset ovat toissijaiseen toimimisvelvollisuuteen verrattuna toissijaisia 

siten, että esimerkiksi öljysuojarahastosta voidaan ÖsraL 15 §:n mukaan maksaa harkinnanvaraista 

korvausta YSL 133 §:n mukaisissa maaperän pilaantumistapauksissa ainoastaan, jos pilaantuneen 

alueen haltijaa ei voida kohtuudella velvoittaa puhdistamaan aluetta. Lisäksi TOVA-järjestelmistä 

maksettaessa korvauksia takautumisoikeus siirtyy ÖsraL 16 §:n nojalla öljysuojarahastolle ja YVVL 

20.2 §:n nojalla korvauksen maksaneelle Ympäristövakuutuskeskukselle tai vakuutuksenantajalle. 

TOVA-järjestelmät ovat tämän pohjalta ennen kaikkea korvausjärjestelmiä, jolloin myönnettyjen 

korvausten turvin toimivaltainen viranomainen on usein se taho, joka ryhtyy lopulta toimiin ympä-

ristön heikentyneen tilan korjaamiseksi.329 

5.5.2 TOVA-järjestelmän riskiasetelma ja resurssitarve 

TOVA-järjestelmien rahoitusvelvollisuuteen ei välittömästi vaikuta se, missä määrin järjestelmien 

piiriin kuuluvia ympäristövastuiden laiminlyöntejä ilmaantuu tai ilmaantuuko niitä lainkaan. Velvol-

lisuus maksaa järjestelmiin kuuluvia maksuja on olemassa ilman, että mitään ympäristölainsäädännön 

yleiskieltoa, kuten maaperän pilaamiskieltoa, ensin rikottaisiin. Rahoitusvelvollisuus ei tällöin liity 

varsinaiseen aiheutuneeseen pilaantumiseen vaan pikemmin pilaantumisen riskiin, joka on ominainen 

tietylle joukolle toiminnanharjoittajia.330 Yleisen ympäristöedun näkökulmasta maksuvelvolliset toi-

minnanharjoittajat ovatkin eräänlainen riskinaiheuttajien ryhmä, jota aiheuttamisperiaatetta konkre-

tisoivalla ympäristölainsäädännöllä ohjataan, jolloin pyrkimys on estää toiminnan riskin aktualisoi-

tumista merkittävänä terveys- ja ympäristöhaittoina. Aiheuttamisperiaatteen mukaisesti tällaisia ris-

kinaiheuttajia voidaan pitää yleisesti tunnistettuina potentiaalisina aiheuttajina, jotka kykenevät si-

säistämään ulkoiskustannuksia.331 

 
328 Ks. HE 119/2004 vp, s. 12–13. 
329 Kuusiniemi ym., päivittyvä julkaisu, VIII Ympäristövastuu – Korvausvastuu – Vastuun lähtökohdat ja vastuun muodot 

– Toissijaiset korvausjärjestelmät. 
330 Vihervuori 1993, s. 33. 
331 Esimerkiksi YVVL:n esitöissä aiheuttajina on pidetty vakuuttamisvelvollisia toiminnanharjoittajia, jotka rahoittaes-

saan korvausjärjestelmää toteuttavat aiheuttamisperiaatetta yhteisvastuullisesti. Ks. HE 82/1997 vp, s. 6–7. Hollo ja Kokko 

ovat myös tunnistaneet maksuvelvolliset toiminnanharjoittajat aiheuttamisperiaatteen mukaisiksi aiheuttajiksi. Ks. tältä 

osin Hollo 2004b, s. 472; Kokko 2017b, s. 160. 
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Tausta-ajatuksena TOVA-järjestelmissä on, että edellä mainitut potentiaaliset aiheuttajat tulevat osal-

taan sisäistäneeksi ulkoiskustannuksia liittyen riskipitoiseen toimintaan laajemmassa suhteessa. Ai-

heuttamisperiaatteen mukaisesti TOVA-järjestelmien rahoitusvelvollisuus näyttäytyy tällöin ensin-

näkin potentiaalisen aiheuttajan omaan toimintaan kytkeytyvänä maksuvelvollisuutena, ja toisaalta 

potentiaalisten aiheuttajien kollektiivisena kustannusvastuuna. Nämä seikat tulevat näkyviksi tarkas-

telemalla maksuvelvollisten toiminnanharjoittajien ja julkista valtaa käyttävien viranomaisten ase-

moitumista valvontakeinojen yhteistuloksena muodostuvassa käyttäytymisnormistossa, joka ilmenee 

julkisoikeudellisena ympäristövastuuna.332 Tällöin lähtökohtana on, että toiminnanharjoittajien tulee 

YSL 2 luvun yleisten velvollisuuksien mukaisesti järjestää toimintansa ympäristön pilaantumisen ris-

kiä rajoittavalla tavalla.333 Viranomaisten suorittamalla valvonnalla on suuri merkitys varmistettaessa 

ympäristövelvoitteiden noudattamista.334 Valvontataakan voidaan toisaalta tältä osin jakautuvan 

myös toissijaisesti toimimisvelvollisille, jotka toteuttavat usein omaehtoista valvontaa rajoittaakseen 

omaa riskiään. Toissijaisen toimimisvelvollisuuden perustavat säännökset eivät kuitenkaan aina so-

vellu tai velvollisuus voidaan jättää kohdentamatta kohtuullisuusharkinnan perusteella.335 Yhteiskun-

nallisen tehokkuuden näkökulmasta taas valvonnasta ei tule tehdä kaiken kattavaa, kun marginaali-

kustannukset kasvavat tietyn asteen jälkeen kohtuuttoman suuriksi.336 

Riski ympäristövelvoitteiden tulemisesta laiminlyödyiksi on tietyllä tavalla aina läsnä. Julkisvallalle 

jääkin tarve turvata yleisen ympäristöedun suojaamiseksi tarvittavien resurssien saatavuus myös ti-

lanteissa, joissa tarvitaan ennakko- ja jälkivalvonnan ohella muita korvaavia toimenpiteitä. TOVA-

järjestelmiä ylläpidettäessä tällaisten laiminlyöntien riskitilanteiden varalta ne ilmentävät tietynlais-

ten realiteettien tunnustamista osana ympäristövastuujärjestelmän kokonaisuutta. Aiheuttamisperi-

aatteen valossa TOVA-järjestelmän rahoitusvelvollisuudessa on kysymys riskin tasaamisesta julkis-

vallan ja aiheuttajien välillä, jossa rahoitusvelvollisuus toimii ympäristövastuujärjestelmän tehosti-

mena, jonka perusteena on riskiperusteisesti tunnistettava yhteiskunnan resurssitarve. Kysymys on 

näin potentiaalisen aiheuttajan toimintaan kohdistuvan taloudellisen kokonaisrasituksen kautta ilme-

nevästä ympäristövastuusta oikeudellisen vastuuperusteen sijaan.337 

 
332 Hollo 1988, s. 7–8; Hollo 2004a, s. 79. 
333 Kokko 2017b, s. 301. 
334 Viranomaisten käytössä oleva keinovalikoima ja voimavarat ovat kuitenkin rajalliset. Ks. Ympäristöministeriö 2014, 

s. 17. 
335 Kirveskari 2009, s. 822.  
336 Ks. edellä Bugge 1999, s. 82–88. 
337 Ks. myös Hollo 2009b, s. 4; Pihalehto 2020, s. 244–245. 



71 
 

5.5.3 TOVA-järjestelmän kustannusten sisäistämisen ongelmat, hyödyt ja mahdollisuudet 

Myös TOVA-järjestelmän rahoitusvelvollisuuden myötä tapahtuvassa riskinjaossa on huomioitava 

edellä tutkielmassa kuvattu ”deep pocket” -problematiikka eli se, että kustannustaakkaa ei tulisi yksin 

kohdentaa taloudellisten voimavarojen mukaan. Ympäristövastuun laiminlyöntiä koskevan riskin 

kartoittaminen voi olla vaikeaa, koska TOVA-järjestelmä rakentuu kollektiiviselle vastuulle. Tällöin 

kustannustaakan konkretisoivaa maksuvelvollisuutta määritettäessä TOVA-järjestelmä ei välttämättä 

kykene tunnistamaan kollektiivin sisällä mahdollisesti ilmeneviä eroja.338 TOVA-järjestelmissä 

”deep pocket” -asetelma voikin ilmetä ongelmallisena siten, että asianmukaisesti toimivat toimin-

nanharjoittavat joutuvat vastaamaan ympäristövastuunsa laiminlyövien toiminnanharjoittajien ai-

heuttamista ympäristöhaittojen kustannuksista. 

TOVA-järjestelmien kohdalla tunnistetaan myös niin kutsuttu moraalikato eli ”moral hazard” -on-

gelma, jonka mukaan ympäristövahinkotapahtuman kustannusten mahdollinen kohdentuminen toi-

saalle, siis lopulta TOVA-järjestelmän kustannettavaksi, saattaa kasvattaa ympäristövastuullisten 

epätoivottua käyttäytymistä ja riskinottoa.339 Esimerkiksi ÖsraL:n valmistelun yhteydessä nimen-

omaisesti korostettiin sitä, että hallinnollinen korvausjärjestelmä ei saisi hämärtää ympäristövahingon 

ensisijaisen aiheuttajan velvollisuutta vastata aiheuttamansa vahingon kustannuksista.340 Aiheutta-

misperiaatteen tarkoituksen vastaista olisikin, että ympäristövastuun laiminlyöntejä katettaisiin sillä 

tavalla, että aiheuttajat pääsisivät niistä hyötymään. TOVA-järjestelmän rahoitusvelvollisuudessa ei 

näin kysymys ole etukäteen julkisvallalle maksetusta korvausvastuusta, vaan lähemmin sillä tulisi 

pyrkiä suotuisasti vaikuttamaan eri toimialojen sisäiseen tietoisuuteen ympäristöriskeistä.341 

TOVA-järjestelmiin liitetyt haasteet on kuitenkin suhteutettava EY:n suosituksissa aikanaan tunnis-

tettuihin käytäntöihin eli aiheuttamisperiaatteeseen nojaaviin kustannusten kohdentamista raamitta-

viin hallinnollisiin ja taloudellisiin realiteetteihin.342 Aiheuttamisperiaatteen mukaisesti potentiaaliset 

aiheuttajat maksavat monia muitakin ympäristöperusteisia maksuja, joita ei ohjata suoraan mihinkään 

tiettyyn ympäristöä yleisenä etuna suojaavaan tarkoitukseen.343 Aiheuttamisperiaatteen näkökul-

masta kyse on siis myös siitä, kenelle ja mihin tarkoitukseen kustannustaakkaa ilmentävä maksu tulee 

suorittaa, ei siis ainoastaan aiheuttajalle kuuluvasta kustannustaakasta sinänsä.344 Potentiaaliselta 

 
338 Tuomainen ym. 2020, s. 126. 
339 Ks. lisää esimerkiksi Ympäristöministeriö 2014, s. 85; Tuomainen ym. 2020, s. 31 
340 HE 119/2004 vp, s. 13. 
341 OECD, Pollution Insurance 1992, s. 14–16. 
342 Vrt. Council Recommendation 1975, kohta 3.  
343 Toisaalta esimerkiksi YVVL:n vakuuttamisvelvollisuuden soveltamisalan ulkopuolelle on rajattu pienet kunnan myön-

tämän ympäristöluvanvaraiset laitokset, koska näiden osalta järjestelmän kustannusten arvioitiin tulevan suhteettoman 

kalliiksi kertyvään vakuutusmaksujen tuloon suhteutettuna. Ks. tältä osin HE 82/1997 vp, s. 11. 
344 OECD, The Polluter-Pays Principle 1975, s. 55. 
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aiheuttajalta kerättävän maksun ohjaamista ympäristövastuiden laiminlyönnin riskiin varautumiseen 

sekä vahinkojen korjaamiseen voidaan pitää jatkumona, joka nojaa aiheuttamisperiaatteen tarkoituk-

sen jakavaan funktioon. Tällöin aiheuttajilta julkisvallalle siirrettävien varojen tarkoituksena on sääs-

tää muu yhteiskunta aiheuttajien ympäristövastuuseen liittyvältä taloudelliselta taakalta.345 TOVA-

järjestelmillä toteutettavasta lakisääteisestä varojen siirrosta aiheutuu toisaalta väistämättäkin säänte-

lytaakan kasvua.346 Myös OECD:n suosituksissa tunnistetaan se, että julkisvallan pyrkimykset säätää 

aiheuttajilta keräämät varat käytettäväksi ympäristönsuojelulliseen tarkoitukseen ei johda useinkaan 

lopputulemaan, joka voidaan pitää taloudellisesti kaikkein tehokkaimpana.347 

Kuitenkin aiheutuneet ympäristövahingot olisi paras saada joutuisasti ja tehokkaasti korjattua yhteis-

kuntataloudellisen tehokkuuden näkökulmasta, jotta vältyttäisiin tulevaisuudessa vain pahentuvan pi-

laantuneisuuden aiheuttamilta lisäkustannuksilta.348 Järkevintä olisi varautua tältä osin ympäristövas-

tuun laiminlyöntitilanteisiin ennakolta ylläpitämällä asianmukaista ympäristön pilaantumisen torjun-

tavalmiutta ja turvaamalla TOVA-järjestelmistä saatava rahoitus, josta korvaukset maksetaan. Lo-

pulta varojen lakisääteisestä kanavoinnista koituva ympäristönsuojelullinen sääntelytaakka tulee suh-

teuttaa siitä saataviin hyötyihin.349 Aiheuttamisperiaatteen tarkoituksen taustalla vaikuttavaan yhteis-

kuntataloudelliseen tehokkuuteen liittyykin tasapainoilua sekä valvonnan lisäämisestä johtuvien mar-

ginaalikustannusten kasvamisen että TOVA-järjestelmistä koituvan sääntelytaakan välillä. 

TOVA-järjestelmissä potentiaalisilta aiheuttajilta kerättyjen varojen ohjaaminen ja käyttäminen tu-

keutuvat aiheuttamisperiaatteen oikeudenmukaisuuden ja erityisesti ympäristön hyvän laadun säilyt-

tämisen tavoitteisiin. Esimerkiksi ÖsraL:n mukaisen öljysuojamaksun maksava toiminnanharjoittaja 

maksaa näin oman osuutensa Suomen markkinoille tuomansa öljyn kasvattamasta mahdollisesta va-

hingon riskistä. Tämä maksu ohjautuu öljysuojarahastossa riskinsä vuoksi tarpeellisen torjuntaval-

miuden ylläpitoon. Tällä tavoin kerätyistä varoista maksettavilla korvauksilla voidaan myös tarvitta-

essa kattaa vahinkojen korjaamista, jolloin ympäristölle riskipitoisen toiminnan valvontaan voidaan 

ajatella ainakin periaatteessa jäävän resursseja enemmän. Ympäristön hyvän laadun säilymisen tur-

vataan, kun heikentyneen ympäristön tilan palauttamiseen on jo ennalta allokoitu varoja. Ympäristön 

pilaantuneisuuden voidaan näin olettaa tulevan todennäköisemmin puhdistetuksi TOVA-järjestelmän 

rahoitusvelvollisuuden myötä entä silloin, kun mitään vastaavaa järjestelmää ei olisi käytössä. Kun 

 
345 de Sadeleer 2002, s. 48–49. 
346 Ks. lisää ympäristönsuojelullisesta sääntelytaakasta Kauppila ym. 2019, s. 264–288. 
347 OECD, The Polluter-Pays Principle 1975, s. 52–55. Tältä pohjalta TOVA-järjestelmät eivät välttämättä olekaan yh-

teiskuntataloudellisen tehokkuuden näkökulmasta perustelluin ratkaisu. Ks. lisää Tuomainen ym. 2020, s. 127–128. 
348 Ks. myös OECD, The Polluter-Pays Principle 1975, s. 72. 
349 Kauppila ym. 2019, s. 266–267. 
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pilaantunut ympäristö puhdistetaan TOVA-järjestelmän turvin, palvelee rahoitusvelvollisuus myös 

aiheuttamisperiaatteen hyvittävää funktiota. 

TOVA-järjestelmän rahoitusvelvollisuudella voidaan myös edistää aiheuttamisperiaatteen ennaltaeh-

käisevää funktiota ”moral hazard” -ongelmasta huolimatta lisäämällä siihen tekijöitä, joilla tavoitel-

laan ympäristön pilaantumiseen liittyvää ennaltaehkäisevää ohjausvaikutusta. Esimerkiksi öljysuoja-

maksun osalta öljynkuljettajia kannustetaan öljyvuotoriskin vähentämiseen siten, että tätä riskiä pie-

nentävällä kaksoispohjalla varustetuille öljynkuljetuksille määrättäväksi tuleva öljysuojamaksu on 

ÖsraL 5 §:n mukaan puolet pienempi kuin, jos tällaista kaksoispohjaa ei ole. Vastaavasti myös 

YVVL:n nojalla on säädetty ympäristövahinkojen ennaltaehkäisevästä ohjausvaikutuksesta, jossa 

maksettavien vakuutusmaksujen määrittelyssä on käytössä yleisen ympäristövaarallisuuden perus-

teella määritettävä riskiluokitus. Maksutaakan pienentäminen ympäristölle aiheutuvaa vaaraa vähen-

tävillä toimilla on tällöin siis periaatteessa mahdollista.350 

Aiheuttamisperiaatteen ja sen funktioiden mukaisesti ympäristövastuun laiminlyöntitilanteiden va-

ralta ylläpidettävien TOVA-järjestelmien rahoitusvelvollisuus palautuu potentiaalisen aiheuttajan 

maksuvelvollisuudeksi jo pelkästään tämän toiminnan ympäristölle aiheuttaman riskin vuoksi. 

TOVA-järjestelmässä ei näin ole kyse oikeudellisesta vastuuperusteesta, vaan eräänlaisesta ympäris-

tövastuujärjestelmän tehostimesta, jonka perusteena on tunnistettu yhteiskunnan riskiperusteinen re-

surssitarve. Nimenomaisten TOVA-järjestelmien ylläpitäminen nojaa taas erityisesti aiheuttamispe-

riaatteen jakavan funktion myötä tavoiteltuihin ympäristön hyvän laadun säilyttämiseen sekä oikeu-

denmukaisuuteen niissä raameissa, jotka periaatteen tavoittelema yhteiskuntataloudellinen tehokkuus 

asettaa. 

5.5.4 Alueen haltijan toissijainen puhdistamisvelvollisuus ja TOVA-järjestelmä 

Maaperän puhdistamisvelvollisuuden tulisi pääsäännön mukaan kohdentua aiheuttamisperiaatteen 

mukaisesti siihen tahoon, jonka toimilla ja valinnoilla on syy-yhteys tapahtuneeseen pilaantumiseen. 

Tällöin maaperän puhdistamisvelvollisuus on kohdennettavissa YSL 133 §:n mukaisiin ensi- ja tois-

sijaisiin tahoihin aiheuttamisperiaatetta toteutettavalla tavalla silloin, kun nämä tahot ovat lain sana-

muodon mukaisesti liitettävissä pilaantumisen aiheuttajaketjuun YSL:n arvoja ja tavoitteita kunnioit-

tavalla tavalla. Toisaalta maaperän puhdistamisvelvollisuus on sallittua kohdentaa myös näihin tahoi-

hin myös silloin, kun vastuu ei perustu aiheuttamisperiaatteeseen. On muistettava, että kun oikeus-

järjestelmää arvioidaan johdonmukaisena arvo- ja tavoiteperustan yhtenäisyyteen suuntautuvana 

 
350 YVVL 8 §:n mukaan maksun määräämisessä on otettava huomioon vakuuttamisvelvollisen yhteisön YVVL:ssa tar-

koitetun liiketoiminnan laajuus sekä toimintaan liittyvä ympäristövahingon vaara ja muu ympäristölle aiheutuva haitta. 

Ks. HE 82/1997 vp, s. 13; Tuomainen 2011, s. 42; Ympäristöministeriö 2014, s. 33. 
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systeeminä, YSL:n arvojen ja tavoitteiden lisäksi tähän kuuluu myös omaisuudensuojan kunnioitta-

minen. Näin kohdennettaessa toissijainen puhdistamisvelvollisuus aiheuttamisperiaatteen ulkopuo-

lelle, vaaditaan ratkaisulta hyväksyttävyyttä, joka huomioi tarkoituksenmukaisella ja ennakoivalla 

tavalla perusoikeudet. 

Esimerkiksi konkurssivelallisen omaisuuden siirtyessä yleisseuraannolla konkurssipesälle julkisoi-

keudellinen maaperän puhdistamisvelvollisuuden kohdentuminen pesään massavelkaisesti ei toteuta 

aiheuttamisperiaatetta, koska se ei huomioi hyväksyttävällä tavalla velkojien omaisuudensuojaa. Ai-

noastaan tilanteet, joissa konkurssipesän toimet ja valinnat ovat syy-yhteydessä maaperän pilaantu-

miseen, ovat lain sanamuodon mukaisesti hyväksyttäviä aiheuttamisperiaatetta toteuttavalla tavalla. 

Kun tavoitellaan EU-säädösten mukaista ja ulkoiskustannusten sisäistämiseen pyrkivää aiheuttamis-

periaatteen toteutumista, on huomioitava, että EU:n direktiiveissä on korostettu vahingon tosiasialli-

sen aiheuttajan taloudelliseen vastuuseen saattamisen tärkeyttä. Toisaalta huomiota on kiinnitettävä 

siihen, että valtiot kehittävät erilaisia toissijaiseen vastuuseen perustuvia rahoitus- ja vakuutusjärjes-

telmiä sen turvaamiseksi, että ympäristön pilaantumisen aiheuttajan maksukyvyttömyystilanteessa 

vahinkojen korjaamiseen tarvittava rahoitus on järjestetty.351 

Tältä pohjalta maaperän puhdistamisvelvollisuus on kohdennettavissa voimassa olevan oikeuden 

yleisenä ympäristönsuojeluperiaatteena pidettävän aiheuttamisperiaatteen mukaisesti ensinnäkin sil-

loin, kun vastuun kohdentaminen ensi- ja toissijaisiin tahoihin käy ilmi YSL 133 §:n sanamuodosta 

ja tarkoituksesta. Mikäli toissijainen puhdistamisvelvollisuus ei olisi kohdennettavissa alueen halti-

jaan lain sanamuodon mukaisesti ennakoivalla tavalla ja aiheuttamisperiaatteen tarkoitusta toteutta-

valla tavalla, tulee toisekseen hakea ratkaisua aiheuttamisperiaatteen ennaltaehkäisevää ohjausvaiku-

tusta ilmentävästä TOVA-järjestelmän rahoitusvelvollisuudesta.352 Tällä tavalla toissijainen vastuu 

pilaantuneesta maaperästä olisi kohdennettavissa aiheuttamisperiaatteen funktioiden ja perusoikeus-

järjestelmän mukaisesti hyväksyttävällä ja tarkoituksenmukaisella tavalla. 

 

 

 

 

 
351 Ks. myös Kotka ym. 2021, s. 38–39. 
352 Ks. edellä toissijaisen vastuun systematiikasta. 
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6 Johtopäätökset 

6.1 Keskeiset tutkimustulokset 

YSL 133.2 §:n pilaantuneen maaperän toissijainen puhdistamisvelvollisuus on YSL 16 §:n mukaisen 

maaperän pilaamiskiellon rikkomisesta johtuva julkisoikeudellinen seuraus, joka kohdennetaan pi-

laantunutta maa-aluetta hallitsevaan tahoon. Maaperän toissijaisen puhdistamisvelvollisuuden koh-

dentuminen alueen haltijaan tarkoittaa muuhun kuin pilaantumisen aiheuttajaan kohdennettua vas-

tuuta, joka syntyy ilman aiheuttamisperiaatteen mukaista välitöntä syy-yhteyttä ympäristövahingon 

aiheuttaneeseen yksittäiseen toimintaan. Tässä tutkielmassa tavoitteena on ollut tarkastella alueen 

haltijaan kohdennettavan toissijaisen maaperän puhdistamisvelvollisuuden edellytysten täyttymistä 

ja näiden edellytysten suhdetta yleisesti tunnistettuun ympäristövastuita kohdentavan sääntelyn läh-

tökohtaan, aiheuttamisperiaatteeseen. 

Jotta alueen haltijan vastuu voisi aktualisoitua, on seuraavien YSL 133.2 §:n sanamuodon mukaisten 

maaperän toissijaisen puhdistamisvelvollisuuden muodostumisen edellytysten täytyttävä: 

1) pilaantumisen aiheuttajaa ei saada selville tai tavoiteta taikka aiheuttajaa ei saada täyttämään 

puhdistamisvelvollisuuttaan; 

2) pilaantuminen on tapahtunut alueen haltijan suostumuksella tai tämä on tiennyt tai tämän olisi 

pitänyt tietää alueen kunto sitä hankkiessaan eikä; 

3) pilaantuneen alueen puhdistamisvelvollisuus johda ilmeiseen kohtuuttomuuteen. 

Tutkielmassa on tarkasteltu toissijaisen puhdistamisvelvollisuuden edellytysten täyttymistä kiinteis-

tönkaupassa ja yleisseuraannossa, joissa lähtökohtatilanteena on ollut se, että maaperä on pilaantunut 

ennen alueen omistajanvaihdosta, eikä alueen uusi haltija itse ole aiheuttanut pilaantumista taikka 

jatkanut pilaantumista aiheuttavaa toimintaa. Tutkielmassa huomattiin, ettei YSL 133.2 § erottele 

sanamuodossaan erityisseuraantoja ja yleisseuraantoja toisistaan. Käytännössä kuitenkin seuraantoja 

ja niiden vastuun muodostumisen edellytyksiä kohdellaan eri tavalla, koska seuraantojen erittely pe-

rustuu viime kädessä saantojen erilaiseen luonteeseen, jolloin erityisseuraannot suoritetaan vapaaeh-

toisessa vaihdannan intressissä, kun taas puhdistamisvelvollisuuden toissijainen kohdentuminen 

yleisseuraannossa tapahtuu suoraan lain nojalla. 

YSL 133.2 §:n mukaisen alueen haltijan toissijaisen puhdistamisvelvollisuuden edellytykset soveltu-

vat sanamuotonsa mukaisesti vapaaehtoiseen vaihdantaan, jolloin kiinteistönkaupassa luovutuksen-

saaja alueen uuden haltijan ominaisuudessa on vastuussa maaperän pilaantumisesta silloin, kun hän 

on laiminlyönyt huolellisuusvelvoitteensa kaupan yhteydessä. Huolellisuusvelvollisuuden mahdolli-

nen laiminlyönti ratkaistaan toissijaisen puhdistamisvelvollisuuden edellytysten täyttymisen 
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tapauskohtaisella arvioinnilla, jossa otetaan huomioon niin luovutuksensaajan kuin luovuttajan toi-

met subjektiivisella ja objektiivisella mittapuulla katsottuna. Vastuun kohdentamisessa on kysymys 

taloudellisen taakan jaosta, ja maaperän puhdistamisvelvollisuus merkitseekin laajalle ilmenevää vas-

tuuta, koska hyväksyttävänä ei voida pitää pilaantuneen maa-alueen jäämistä hallitsemattomaan ti-

laan. Pilaantumisen varsinaisen aiheuttajan jäädessä tuntemattomaksi maaperän toissijainen puhdis-

tamisvelvollisuuden onkin pääsääntö ja puhdistamisvelvollisuuden kohtuullistamista on pidettävä 

vastuun edellytysten täyttymisen poikkeuksena, kun muut vastuun muodostumisen edellytykset täyt-

tyvät. 

Yleisseuraannon osalta taas tutkielmassa on tarkasteltu perimystä, jossa vainajan oikeusasema koko-

naisuudessaan siirtyy kuolinpesälle, sekä konkurssia, jossa velallisen omaisuuteen liittyvä määräys-

valta siirtyy konkurssipesälle. Vastuuperusteena näissä tilanteissa on lain nojalla tapahtuva ja oikeus-

periaatteena pidettävä yleisseuraanto, jossa kuolinpesä ja konkurssipesä samaistetaan yleisseuraan-

non nojalla ensisijaiseen vastuutahoon. Lainsäätäjä ei ole huomioinut yleisseuraantoa puhdistamis-

velvollisuuden kohdentumisen yhteydessä. Lainsäätäjän tahtoa voidaan perustella sillä, että yleisseu-

raanto on esineoikeudellinen lähtökohta vainajan oikeusaseman siirtyessä kokonaisuudessaan kuo-

linpesälle tai konkurssivelallisen omaisuuteen liittyvän määräysvallan siirtyessä konkurssipesälle. 

Kuolinpesän ja konkurssipesän yleisseuraantoon perustuvaa maaperän toissijaista puhdistamisvel-

vollisuutta on pidettävä pääsääntönä, ja KKO onkin kuolinpesän toissijaista vastuuta koskevassa en-

nakkoratkaisussa KKO 2016:44 katsonut, että suostumukseen ja vilpittömään mieleen perustuva vas-

tuun rajoittaminen ei voi koskea yleisseuraantoja, koska vastuun rajoittamisen edellytykset tulevat 

sovellettaviksi vain vapaaehtoisissa vaihdantatilanteissa. Kuitenkin tutkielmassa tehdyn tarkastelun 

perusteella KKO:n toistaiseksi ainoa kuolinpesän toissijaisen puhdistamisvelvollisuuden edellytyksiä 

koskeva ratkaisu jättää myös yleisseuraannossa tilaa tapauskohtaiselle punninnalle. Toissijaisen puh-

distamisvelvollisuuden edellytyksillä on näin relevanssia myös yleisseuraannossa esimerkiksi silloin, 

kun kuolinpesällä tai konkurssipesällä ei ole minkäänlaista yhteyttä pilaantumiseen, jolloin puhdista-

misvelvollisuuden kohtuullisuuden arvioinnissa tulee viimeistään ottaa huomioon kunkin tapauksen 

tosiseikat aivan kuin jokaisen kiinteistönkaupankin yhteydessä. 

Maaperän toissijaisen puhdistamisvelvollisuuden tarkastelussa on välittynyt kriittinen painotus, jol-

loin asetetussa näkökulmassa on ollut erityisesti ympäristöä yleisenä etuna suojaava YSL:n mukainen 

ympäristövastuusääntely, jossa ympäristönsuojelulliset päämäärät korostuvat kauttaaltaan. Maaperän 

toissijaisen puhdistamisvelvollisuuden tarkastelussa näkökulma on ollut sääntelyä ohjaavana ympä-

ristönsuojeluperiaatteena pidettävä aiheuttamisperiaate, jonka mukaan toiminnallaan haitallisia ym-

päristövaikutuksia aikaansaavan tahon tulee vastata tällaisten vaikutusten ehkäisystä sekä haittojen 
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poistamisesta aiheutuvista kuluista. Aiheuttamisperiaatteessa on tältä pohjalta kyse ulkoiskustannus-

ten sisäistämisestä siten, että maaperän pilaantumisen kustannustaakka kohdentuisi oikeudenmukai-

sella ja yhteiskuntataloudellisesti tehokkaalla tavalla, jolloin ympäristön hyvän laadun säilyminen 

turvataan. Näitä aiheuttamisperiaatteen tavoitteita voidaan edistää periaatteen ulkoiskustannusten si-

säistämiseen liittyvien funktioiden – jakavan, ennaltaehkäisevän ja hyvittävän – kautta periaatetta 

konkretisoivan ympäristönsuojelullisen sääntelyn muodossa. Tutkielman toisena tutkimuskysymyk-

senä onkin tarkastelu sitä, miten maaperän toissijainen puhdistamisvelvollisuus toteuttaa aiheuttamis-

periaatetta eli toisin sanoen, miten puhdistamisvelvollisuus voidaan perustellusti kohdentaa tahoon, 

tässä alueen haltijaan, joka ei ole välittömästi aiheuttanut pilaantumista. 

Oikeuskirjallisuudessa vakiintuneen aiheuttaja -käsitteen käyttöyhteys on perinteisesti keskittynyt en-

sisijaiseen vastuutahon oikeudelliseen ympäristövastuuseen sääntely-yhteydestä riippuen. Kuitenkin 

liian suppea käsiteorientoitunut tulkinta voi kaventaa aiheuttamisperiaatetta sen tulkinnallista hyötyä 

vähentävällä tavalla, jolloin lopputulos ympäristövastuun täyttämistä turvaavien mekanismien kan-

nalta on jopa negatiivinen. Aiheuttamisperiaatteen taustalla oleva pyrkimys ulkoiskustannusten si-

säistämiseen edellyttääkin, että periaatteen tarkoittamaa aiheuttajaa tulkitaan laajemmin. Aiheutta-

misperiaatteen tarkoittama aiheuttaja ei suoraan rinnastu aiheuttajaan YSL:n yleisten kieltojen tar-

koittamassa mielessä, vaan on merkityssisällöltään huomattavasti moniulotteisempi ja laajempi. Tältä 

osin aiheuttamisperiaatteen mukainen aiheuttaja voidaan nähdä vastuukäsitteen sijaan ennemminkin 

kapasiteettiin viittaavana apukäsitteenä, joka hahmottaa ympäristönsuojaoikeudellisena keinona kul-

loisenkin toimijan potentiaalia ulkoiskustannusten sisäistäjänä. 

Ottamalla tämä käsitys aiheuttamisperiaatteen tarkoittamasta aiheuttajasta huomioon toissijaisen 

maaperän puhdistamisvelvollisuuden edellytysten kontekstissa, piirtyy tässä tutkielmassa käsittele-

mäni alueen haltijan toissijainen maaperän puhdistamisvelvollisuus osaksi aiheuttamisperiaatteen tar-

koittaman aiheuttajan vastuupiiriä. Kiinteistönkaupassa alueen uutena haltijana toimivan luovutuk-

sensaajan kohdalla tämä merkitsee sitä, että tätä ohjataan huolellisuuteen sekä selvillä oloon sen ta-

loudellisen riskin kautta, mikä toisenlaisesta passiivisesta käyttäytymisestä seuraa vastuuta kvali-

fioivien edellytysten täyttyessä. Aiheuttamisperiaatteen valossa kysymys on yhtäältä valvontaan ja 

selvillä oloon liittyvien kustannusten sisäistämisestä sekä toisaalta sen varmistamisesta, että puhdis-

tamiskustannukset tulevat tarvittavalta osin jälkikäteen sisäistetyksi. 

Yleisseuraannon suhde aiheuttamisperiaatteeseen on hankalampi kysymys, koska yleisseuraannon 

nojalla tapahtuvassa maaperän toissijaisessa puhdistamisvelvollisuudessa ei ole kysymys valvontaan 

ja selvillä oloon liittyvistä kustannusten sisäistämisestä. Lain nojalla tapahtuva yleisseuraanto ei 
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itsessään vielä muodosta syy-yhteyttä aiheuttamiseen, kun pilaantunut maa-alue siirtyy perimyksessä 

vainajalta kuolinpesälle tai konkurssissa velalliselta konkurssipesälle. Tältä osin tutkielmassa on huo-

mioitu, että kansallinen ympäristövastuusääntely perustuu olennaisilta osin EU:sta ja kansainvälisten 

sopimusten tasolta lähtöisin olevaan sääntelyyn, jolloin vastausta yleisseuraannon nojalla perustu-

vaan maaperän toissijaisen puhdistamisvelvollisuuden aiheuttamisperiaatteen mukaiseen kohdentu-

miseen on haettava kansallisen ympäristön pilaantumista koskevan sääntelyn EU-oikeudellisesta 

taustasta. Toissijaisen puhdistamisvelvollisuuden kohdalla on tunnistettava YSL:n taustalla oleva te-

ollisuuspäästödirektiivi, jonka mukaan aiheuttamisperiaatetta ei ole hyväksyttävää tulkita siten, että 

direktiiviin perustuvat pilaantumisen kytkeytyvät vastuut voisivat kuulua EU-oikeuden mukaan sel-

laiselle toimijalle, jonka toimet eivät ole olleet syy-yhteydessä pilaantumiseen. Näin ollen aiheuttajan 

ja aiheuttamisen laajennetun käsiteorientoituneen tulkinnan vastapainona on, että ympäristövastuita 

kohdennettaessa vastuullisen on kuuluttava toimiensa ja valintojensa kautta jollain tapaa ympäristön 

pilaantumisen aiheuttajaketjuun. EU:n jäsenvaltioille on kuitenkin sallittua säätää julkisoikeudellis-

ten ympäristövastuiden kuulumisesta jollekin taholle myös silloin, kun vastuu ei perustu aiheuttamis-

periaatteeseen.353 

Aiheuttamisperiaatteeseen perustumattoman ympäristövastuun kohdalla vastuun kohdentumisen 

sääntely tulisi kuitenkin olla kansallisesti hyväksyttävää ja tarkoituksenmukaista. Vaikka tutkiel-

massa on painottunut näkökulma ympäristön suojelemisena yleisenä etuna, on siis otettava huomioon 

myös sääntelyn ennakoitavuus. Esimerkiksi konkurssivelallisen omaisuuden siirtyessä yleisseuraan-

nolla suoraan lain nojalla konkurssipesälle maaperän puhdistamisvelvollisuuden kohdentuminen 

massavelkaisesti pesään ei ole hyväksyttävää, koska se ei huomioi velkojien omaisuudensuojaa. 

Yleisseuraannon nojalla tapahtuva maaperän toissijaisen puhdistamisvelvollisuus olisi hyväksyttävää 

perusoikeudet huomioivalla tavalla vain silloin, kun vastuu olisi selvää lain sanamuodon mukaisesti. 

Kun konkurssipesä ei liittyisi pilaantumisen aiheuttajaketjuun, tutkielmassa suositetaan etsimään 

puhdistamisvastuun kohdentamisen ratkaisua toisesta toissijaisen vastuun muodosta, TOVA-järjes-

telmän rahoitusvelvollisuudesta. Tutkielmassa tehdyn tarkastelun mukaan TOVA-järjestelmän rahoi-

tusvelvollisuutta toissijaisena ympäristövastuukeinona olisi tällöin aiheuttamisperiaatteen valossa 

suositeltava soveltaa ja kehittää silloin, kun ensisijainen vastuutaho on maksukyvytön eikä vastuun 

kohdentaminen lain sanamuodon mukaiselle toissijaiselle toimimisvelvolliselle ole hyväksyttävää 

 
353 Teollisuuspäästödirektiivin johdanto-osan 10 perustelukappale. 
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ottamalla huomioon ympäristötavoitteiden lisäksi oikeusjärjestelmän arvo- ja tavoiteperustaan kuu-

luva omaisuudensuojan kunnioittaminen.354 

TOVA-järjestelmän rahoitusvelvollisuudessa on tältä pohjalta kysymys aiheutuneen ympäristöhaitan 

sijaan lähemmin ympäristöhaittaa koskevasta riskistä. Kun TOVA-järjestelmän rahoitusvelvollisuus 

rasittaa maksuvelvollista toiminnanharjoittajaa ilman, että maaperän pilaamiskieltoa ensin rikottai-

siin, toissijaisuus ilmenee järjestelmistä maksettavien korvausten yhteydessä. Tämän maksuvelvolli-

suuden vastuuperusteena on eri toiminnoista aiheutuva ympäristön pilaantumisen riski, jota pidetään 

ominaisena tietylle joukolle toiminnanharjoittajia. Näin TOVA-järjestelmän rahoitusvelvollisuus 

kohdentuu potentiaalisiin aiheuttajiin yhteisesti siten, että nämä tahot yhdessä kollektiivina aiheutta-

vat ympäristövastuun laiminlyöntiin liittyvän pilaantumisen riskin muulle yhteiskunnalle. Aiheutta-

misperiaatteen näkökulmasta tällä tavalla rahoitetut TOVA-järjestelmät ilmentävät potentiaalisten 

riskinaiheuttajien ja julkisvallan välistä riskinjakoa, jolla turvataan resursseja pyrkimyksenä ympä-

ristön hyvän laadun säilyttämiseen. TOVA-järjestelmän rahoitusvelvollisuus toteuttaakin toissijaista 

maaperän puhdistamisvelvollisuutta paremmin aiheuttamisperiaatteen tarkoitusta konkursseissa, 

joissa konkurssipesällä ei ole liityntää pilaantumisen aiheuttajaketjuun. 

Lopulta maaperän toissijaisen vastuun ja aiheuttamisperiaatteen välinen suhde ei lähtökohtaisesti 

määrity vastakohtaisuuden kautta, vaan erilaisina tapoina pyrkiä ulkoiskustannusten sisäistämiseen 

YSL:n arvoja ja tavoitteita sekä perusoikeusjärjestelmää kunnioittavalla tavalla. Aiheuttamisperiaat-

teen jakava, ennaltaehkäisevä ja hyvittävä funktio ovat siten moninaiset ja ne täydentävät toisiaan, 

jolloin yhdestä tinkiminen voi edesauttaa toisen toteutumista. Sekä YSL:n ensi- että toissijainen vas-

tuutaho voi näin ollen olla aiheuttamisperiaatteen tarkoituksen mukainen aiheuttaja ottamalla huomi-

oon se, että puhdistamisvelvollisuuden kohdentamisen ulkoiskustannuksia sisäistävä vaikutus vain 

on erilainen. Tässä tutkielmassa ympäristöä yleisenä etuna suojaavan ja ympäristöperusoikeuteen pa-

lautuvan pilaantuneen maaperän puhdistamisen toteutuminen turvataan suhtautumalla näin aiheutta-

misperiaatteen tarkoittaman aiheuttajan vastuuseen pikemmin inklusiivisesti kuin eksklusiivisesti. 

Tällä tavalla käsitetty aiheuttamisperiaate laajentaakin ulkoiskustannusten sisäistämiseen pystyvien 

velvollisten piiriä yleisen ympäristöedun kannalta suotuisalla tavalla ottamalla samalla huomioon 

myös oikeusjärjestelmän arvo- ja tavoiteperustan. 

Kuitenkin aiheuttamisperiaatteen mukaisen pilaantuneen maaperän puhdistamisvelvollisten piirin 

laajentamisessa tulee olla varovainen. Tutkielman johtopäätöksenä suositetaankin, että maaperän 

 
354 TOVA-järjestelmiä kehittävän lainsäädäntöhankkeen tavoitteena onkin ympäristövahinkojen korvaaminen ja ympä-

ristöriskien hallitseminen ilman valtion taloudellista väliintuloa siten, että TOVA-järjestelmät toteuttavat aiheuttamispe-

riaatetta. Ks. Ympäristöministeriö, TOVA-lainsäädäntöhankkeen asettamispäätös VN/11745/2019, s. 3. 
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puhdistamisvelvollisuus on kohdennettavissa voimassa olevan oikeuden yleisenä ympäristönsuojelu-

periaatteena pidettävän aiheuttamisperiaatteen mukaisesti ensinnäkin silloin, kun vastuun kohdenta-

minen ensi- ja toissijaisiin tahoihin käy ilmi YSL 133 §:n sanamuodosta ja tarkoituksesta. Mikäli 

toissijainen puhdistamisvelvollisuus ei olisi kohdennettavissa alueen haltijaan lain sanamuodon mu-

kaisesti ennakoivalla tavalla ja aiheuttamisperiaatteen tarkoitusta toteuttavalla tavalla, tulee toisek-

seen hakea ratkaisua aiheuttamisperiaatteen ennaltaehkäisevää ohjausvaikutusta ilmentävästä 

TOVA-järjestelmän rahoitusvelvollisuudesta. Tällä tavalla toissijainen vastuu pilaantuneesta maape-

rästä olisi kohdennettavissa aiheuttamisperiaatteen funktioiden ja perusoikeusjärjestelmän mukaisesti 

hyväksyttävällä ja tarkoituksenmukaisella tavalla. 

6.2 Yhteiskunnan yhteisvastuu aiheuttamisperiaatteen vastakohtana 

Tutkielman lopuksi on syytä palata siihen, että aiheuttamisperiaatteen alkuperäisessä muodossa peri-

aate kehottaa valtioita pidättäytymään toiminnanharjoittajien tukemisesta tavalla, joka häiritsee ul-

koiskustannusten sisäistämistä.355 Aiheuttamisperiaatteella on ennen kaikkea ohjaava rooli tässä val-

tiontukea rajoittavassa merkityksessä. Valtion kustannusvastuun kautta ilmenevä yhteiskunnan yh-

teisvastuu on tältä osin nähty aiheuttamisperiaatteen eräänlaisena vastakohtana.356 Kun käytännössä 

ympäristövastuuta, maaperän puhdistamisvelvollisuus mukaan lukien, ei pystytä kohdentamaan ensi- 

tai toissijaiseen vastuutahoon eikä TOVA-järjestelmän rahoitusvelvollisuus tule kyseeseen, on ym-

päristövastuun täyttämisestä huolehdittava lopulta julkisin varoin. Maaperän puhdistamisvelvollisuu-

den systematiikka onkin kolmiportainen siten, että YSL 133.3 §:ssä on säädetty kunnalle kuuluva 

pilaantuneen maaperän puhdistamisvelvollisuus. Toisaalta kunnan puhdistamisvelvollisuus ei aina 

tule kyseeseen, koska kunnan vastuuta muotoavat säännökset eivät välttämättä sovellu tai puhdista-

miskustannukset voivat kasvaa niin suuriksi, että kunta ei tosiasiassa pysty niitä kattamaan.357  

Silloin kun ympäristönsuojelulainsäädäntöön ei ole sisällytetty nimenomaista valtion toimimisvel-

vollisuuden perustavaa ympäristövastuusäännöstä, kolmiportaisen systematiikan ulkopuolelle jää vii-

mekäteisin valtion ympäristövastuuseen kuuluva kustannusvastuu. Tällainen valtion kustannusvastuu 

perustuu valtion viimesijaisena rahoituksena ympäristön puhdistamistoimiin sekä lakisääteisenä tu-

kijärjestelmien kautta tai muuten talousarvioissa harkinnanvaraisesti myönnettävänä rahoituksena.358 

 
355 Ks. esimerkiksi Gaines 1991, s. 467–469; de Sadeleer 2002, s. 26. 
356 Ks. esimerkiksi Tuomainen 2006, s. 58; Kuusiniemi ym., päivittyvä julkaisu, I Perusteet – Ympäristöoikeus oikeuden-

alana – Ympäristöoikeuden periaatteista – Yleiset ympäristöperiaatteet – Aiheuttamisperiaate – Yhteisvastuuperiaate. 
357 Esimerkiksi YSL 133.3 §:n nojalla kunnalle ei synny pohjaveden puhdistamisvelvollisuutta. Ks. HE 214/2013 vp, s. 

141. 
358 Esimerkiksi pilaantuneiden kohteiden kunnostustyöt on rahoitettu erillisillä talousarvioissa osoitetuilla määrärahoilla, 

JäteL 35 §:n mukaisessa jätehuoltotyöjärjestelmässä sekä perustuen lakiin pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tuke-

misesta (246/2019, PIMA-tukilaki). Tämän lain mukainen valtionavustus soveltuu tilanteisiin, joissa kunta ei yksin 
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Valtion viimekätistä rahoitusta tarvitaan erityisesti tilanteissa, joissa terveys ja ympäristö on uhattuna, 

jolloin on välttämätöntä ryhtyä ympäristön pilaantumisen ehkäisemis- ja rajoittamistoimiin vastuul-

lisen tahon ollessa maksukyvytön ja joissa samalla TOVA-järjestelmät ovat osoittautuneet puutteel-

lisiksi.359 

Tilanteissa, joissa ympäristön yleinen etu on vaarassa ja sen suojeleminen edellyttää välittömiä toi-

mia, valtion harkinnanvarainen rahoitus ilmenee lähinnä nimellisesti. Samalla on ongelmallista, että 

vain pieni osa, jos edes sitäkään, kustannuksista saadaan perittyä (tyypillisesti konkurssiin asetetulta) 

vastuutaholta takaisin.360 Näin ympäristöoikeudelliseen toimimisvelvollisuuteen kuuluva ympäristö-

vahinkojen kustannusvastuu jää rasittamaan valtion taloutta, joka on aiheuttamisperiaatteen alkupe-

räisen tausta-ajatuksen vastaista – aiheuttamisperiaatehan pyrkii ehkäisemään sitä, että julkisvalta tu-

lee varsinaisen aiheuttajan tilalle kattamaan ympäristön heikentyneen tilan kustannuksia. Käytettä-

essä julkisia varoja laiminlyödyn ympäristövastuun täyttämiseen seuraa tästä väistämättä se, että 

nämä varat ovat pois muiden julkisin varoin rahoitettavien palvelujen rahoituksesta. Vaikka pilaan-

tunut maaperä tulisikin puhdistetuksi, seuraa tästä luonnollisesti jonkinasteinen hyvinvointitappio 

verrattuna siihen tilanteeseen, jossa maaperän puhdistamisvelvollisuudesta olisi jo alun perin huoleh-

dittu asianmukaisesti. Aiheuttamisperiaatteen tausta-ajatuksen mukaisesti periaate pyrkiikin ohjaa-

maan julkisvaltaa rajoittamaan tilanteita, jossa ympäristövahingon aiheuttajan vastuun sijaan loppu-

tulemana olisi yhteiskunnan yhteisvastuu. Näin ollen julkisvallan tulisi perustuslaillisen toimeksian-

tonsa myötä kehittää ympäristövastuita koskevaa sääntelyä, mukaan lukien toissijaisen pilaantuneen 

maaperän puhdistamisvelvollisuuden sääntelymallia, jotta se voisi turvata omat toimintaedellytyk-

sensä myös muiden perusoikeuksin turvattujen hyvinvointipalvelujen tarjoajana. 

Lopulta toissijaisen maaperän puhdistamisvelvollisuuden ja aiheuttamisperiaatteen välinen suhde pa-

lautuu periaatteen ja sen ympäristönsuojelulainsäädännön tavoitteisiin suojeltaessa ympäristöä ylei-

senä etuna. Aiheuttamisperiaatteen tavoittelema yhteiskuntataloudellinen tehokkuus kannustaa löy-

tämään ympäristön pilaantumisen kustannusten ja ympäristövelvoitteiden noudattamisen valvonnan 

välille tasapainon. Koska kaiken kattavaan ympäristön suojelemiseen liittyvään valvonnan ylläpitoon 

ei ole mielekästä suurien resurssien puuttuessa pyrkiä, tarvitaan riskinjakoa. Toissijainen vastuu il-

mentääkin tätä riskinjakoa aiheuttamisperiaatteen toteutumisena siinä mielessä, kun tämän riskinjaon 

toimeenpanemisella vältetään yhteiskunnan yhteisvastuuta aiheuttajan vastuun vastakohtana. 

 
kykene vastaamaan ympäristön puhdistamisen kustannuksista ympäristön yleisen edun turvaamiseksi. Ks. lisää HE 

247/2018 vp, s. 38. 
359 Ks. erityisesti HE 116/2018 vp, s. 6–8. Ks. myös toissijaisten ympäristövahinkovastuun rahoitusmallien kehittämisen 

osalta Ympäristöministeriö 2014, s. 12–23; Tuomainen ym. 2020, s. 18–22. 
360 HE 116/2018 vp, s. 6–8. 
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Ympäristövastuun kustannustaakkaa riskiperusteisesti jakavina velvollisuuksina ilmenevälle toissi-

jaiselle maaperän puhdistamisvelvollisuudelle on tarvetta myös tulevaisuudessa, kun ympäristöä ylei-

senä etuna pyritään suojaamaan yhä tehokkaammin aiheuttamisperiaatetta toteuttavalla tavalla. 
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