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Näkökulmia tehtävien ja kuvien käsittelyyn 
 

Tehtävä 1 
 

Minkälaisiin asioihin ympäristönsuojelulla pyritään 

vaikuttamaan? 
 

● Ehkäisemään ympäristön pilaantumista ja vähentämään pilaantumisesta 

aiheutuneita vahinkoja. 

● Turvaamaan terveellinen ja viihtyisä sekä luonnontaloudellisesti kestävä ja 

monimuotoinen ympäristö. 

● Ehkäisemään jätteiden syntyä ja niiden haitallista vaikutusta. 

● Tehostamaan ympäristöä pilaavan toiminnan vaikutusten arviointia ja huomioon 

ottamista kokonaisuutena. 

● Parantamaan kansalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa ympäristöä koskevaan 

päätöksentekoon. 

● Edistämään luonnonvarojen kestävää käyttöä. 

● Tukemaan kestävää kehitystä ja torjumaan ilmastonmuutosta. 

 

Tehtävä 2 
 

Millä perusteilla ympäristöoikeutta voi kutsua monialaiseksi? 
 

● Sen hallinta vaatii oikeudellisen tiedon lisäksi yhteiskunnallisen ja 

luonnontieteellisen tiedon hallitsemista. 

 

Tehtävä 3 
 

Martti siivosi suvun kesämökkiä. Sieltä löytyi vanha kiukaan 
runko, ruostunut savustuspönttö, rikki menneen perämoottorin 

öljyä, puolilleen jääneitä maalipurkkeja, resuisia täkkejä ja auton 
käyttökelvoton akku. Hän lastasi tavarat peräkärryyn, ajoi ne 

vanhan metsätien päähän ja kippasi kuorman sinne. Martin olo 
tuntui keveältä. Mitä lakeja Martti rikkoi? Perustele. 
 

● Martti rikkoi jätelakia hylkäämällä tavaroita ja vaarallisia aineita luontoon. 

● Martti rikkoi mahdollisesti myös rikoslakia (48§ ympäristön turmeleminen) 

jättämällä ympäristöön esineen lain vastaisesti. 

 

Tehtävä 4 
 

Isäsi ja äitisi ovat ostaneet merenrantatontin, joka on kahden 

vanhan mökkitontin välissä. He aikovat rakennuttaa tontille 

kesämökin ja rantasaunan. Miten neuvot perhettäsi, jotta 
rakentaminen tapahtuisi lain mukaan? 
 

● Luonnonsuojelulaissa ja rakennuslaissa kerrotaan rakentamisesta. 

● Ota yhteyttä kunnan rakennusvalvontaan ohjeiden saamiseksi. 

● Mökin rakentamiselle tarvitaan rakennuslupa, joka noudattaa rakennuslakia. Sitä 

haetaan kunkin kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta. 
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● Koska rakennuksiin todennäköisesti muurataan tulisijoja, niiden tulee noudattaa 

paloturvallisuusmääräyksiä. 

● Lisäksi rakentamisessa pitää noudattaa luonnonsuojelulakia, jolla pyritään 

suojelemaan esimerkiksi vesistöjä. 

● Jätevesiasetus säätelee haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyä, mikä pitää 

huomioida jo rakennusvaiheessa. 

● Pitää tarkistaa, kuinka lähelle rantaa mökin saa rakentaa. Yleensä mökkiä ei saa 

rakentaa 20 metriä lähemmäksi rantaa. Pienen noin 20 neliömetrin saunamökin 

voi joissain kunnissa saada rakentaa lähemmäksi. 

● Suuren laiturin rakentaminen voi tarvita rakennusluvan. 

● Rakennusten korkeuden tulee noudattaa alueen rakennusten 

korkeusmääräyksiä. 

● Koska rakennettava mökki sijaitsee kahden mökkitontin välissä, mökki ei saa 

sijaita liian lähellä naapurin rajaa paitsi naapurin luvalla.  

 

Tehtävä 5 
 

Toivo ja Marianne asuivat yhdessä. Toivolla oli rottweiler-uros 

Jakke ja Mariannella chihuahua Betty, 3-vuotias narttu. Toivo piti 

pikkukoiria säälittävinä rääpäleinä. Eräänä iltana Toivo lähti 
ulkoiluttamaan molempia koiria. Naapuri kuuli Bettyn haukkuvan 

kiivaasti ja näki, kuinka Toivo otti koiran ja paiskasi sen 
kovakouraisesti maahan. Kotona Betty laahasi toista takajalkaa, 

uikutti ja näytti surkealta. Marianne vei koiran eläinlääkäriin. 
Tämä näki röntgenkuvasta, että koiran jalka oli murtunut 

kahdesta kohdasta. 
 

Kun Marianne palasi kotiin, Toivo hermostui koiraan heti sen 
vingahdettua, paiskasi sen maahan ja potkaisi sitä voimakkaasti. 

Marianne vei huonokuntoisen koiran uudelleen eläinlääkäriin. 
Lääkäri totesi, että koira on pakko lopettaa.  

 
Pohdi, mihin rikokseen Toivo syyllistyi ja millaisen rangaistuksen 

hän voisi saada. 

 
● Toivo syyllistyi eläinsuojelurikokseen tai törkeään eläinsuojelurikokseen. 

● Teko oli törkeä, jos Toivon katsotaan pahoinpidelleen koiraa erityisen raa’alla ja 

julmalla tavalla. 

● Jos teko katsotaan törkeäksi, Toivo voi saada useita kuukausia kestävän 

ehdollisen rangaistuksen. 

● Betty oli Mariannen koira. Toivo joutuisi korvaamaan Bettyn eläinlääkärikulut ja 

todennäköisesti maksamaan Mariannelle korvauksia koiran kuolemasta. Tämä 

olisi kuitenkin asianomistajarikos eli Toivo ei joutuisi korvaamaan Mariannelle 

mitään, jos hän ei sitä vaatisi. 

● Toivo saatettaisiin määrätä myös eläintenpitokieltoon. 
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Tehtävä 6 
 

Italialainen pariskunta Sandra ja Massimo olivat telttailemassa 
Suomessa. He leiriytyivät yöksi syrjäisen erämaalammen rannalle 

maanviljelijä Hulkkosen maille. Hirvimetsältä palaava Hulkkonen 
osui sattumalta paikalle ja vaati pariskuntaa purkamaan telttansa 

ja lähtemään pois. Hän halusi myös takavarikoida pariskunnan 
hänen mailtaan keräämät puolukat.  

 
Onko Hulkkosella oikeus häätää Sandra ja Massimo mailtaan ja 

takavarikoida marjat? Mitä Suomen lain mukaan kuuluu 
jokamiehenoikeuksiin?  

(yo-tehtävä, syksy 2003) 
 

● Hulkkosella ei ole oikeutta häätää pariskuntaa pois erälammen rannalta, jos kyse 

ei ole luonnonsuojelualueesta. Jokamiehenoikeudet koskevat myös ulkomaan 

kansalaisia. 

● Sandralla ja Massimolla oli oikeus leiriytyä erämaalammen rannalle, kunhan he 

eivät aiheuta häiriötä tai vahinkoa tai haittaa maanomistajalle. 

● Heillä oli myös oikeus poimia puolukoita jokamiehenoikeuden nojalla. 

● Jokamiehenoikeuksien perusteella: 

○  on sallittua poimia marjoja, mutta ei maanomistajan pihapiiristä 

○  saa lyhytaikaisesti telttailla, kunhan ei aiheuta häiriötä  

○  ei saa sytyttää avotulta ilman maanomistajan lupaa eikä tulta varten saa 

kaataa puita 

○  tarvitaan maanomistajan lupa moottoriajoneuvolla liikkumiseen 

maastossa 

○  tarvitaan kalastuslupa virvelillä kalastamiseen 

○  eivät leiriytyjät saa jättää luontoon roskia 

 

Tehtävä 7 
 

Eräänä elokuisena päivänä maanviljelijä Pentti Hämäläinen ajoi 
traktorillaan pellolta kotiin ja huomasi aidatun metsäalueensa 

laidassa olevan portin olevan auki. Hän ajoi portista ja näki 
jonkin matkan päässä pysäköityjä autoja sekä niiden lähistöllä 

metsälammen rannalle telttoihin leiriytyneen ryhmän. Rannalla 
oli nuotiotuli, ja yksi poika kalasti lammesta virvelillä. Telttojen 

vieressä ämpäreissä oli kymmeniä litroja mustikoita. Asiasta 
suuttuneena Hämäläinen ilmoitti, että ryhmällä ei ole aidatulle 

alueelle mitään asiaa eikä hänen mailtaan saa poimia marjoja 
myyntiin. Hän sanoi myös, että portin vieressä oli kieltotaulu, 

jossa selvästi kerrottiin, että aidatulle alueelle on pääsy kielletty. 
Paikalle leiriytyneen ryhmän jäsenet ilmoittivat hänelle, että he 

eivät ole rikkoneet mitään lakia. 
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Pohdi tapausta oikeudelliselta kannalta.  

(yo-tehtävä, syksy 2013) 
 

● Jokamiehenoikeuksien perusteella: 

○  on sallittua poimia marjoja, mutta ei maanomistajan pihapiiristä 

○  saa lyhytaikaisesti telttailla, kunhan ei aiheuta häiriötä  

○  ei saa sytyttää avotulta ilman maanomistajan lupaa eikä tulta varten saa 

kaataa puita 

○  tarvitaan maanomistajan lupa moottoriajoneuvolla liikkumiseen 

maastossa 

○  tarvitaan kalastuslupa virvelillä kalastamiseen 

○  eivät leiriytyjät saa jättää luontoon roskia 

● Maanomistaja ei voi kieltotauluilla kieltää marjojen poimimista, kulkemista ja 

telttailua omilla maillaan. 

● Riita maanomistajan kanssa kannattaa yrittää selvittää keskustelemalla.  

● Jos riitaa ei saada ratkaistua, voi paikalle kutsua poliisin.  

● Viime kädessä riita ratkaistaan käräjäoikeudessa. 

 

Tehtävä 8 
 

Etsi hallinto-oikeuksien ratkaisuja. Poimi niistä kolme tapausta, 
jotka liittyvät ympäristöoikeuteen. Minkälaisista asioista niissä oli 

kyse? 
 

● Opiskelijan oma vastaus. 

 

Tehtävä 9 
 

Tuhannet suomalaiset lehmät eivät pääse koskaan ulos – "On 
tiloja, joissa eläimiä ei ole pidetty laitumella vuosiin" (Yle uutiset 

24.7.2017). Selvitä, mitä eläinsuojelulaissa on säädetty 
lypsylehmien ulkoilusta.  
 

● Laissa kerrotaan seuraavasti: 

“Lypsylehmät ja pääasiassa maidontuotantoa varten kasvatettavat hiehot, jotka 

pidetään kytkettyinä, tulee päästää vähintään 60 päivänä laitumelle tai muuhun 

tarkoituksenmukaiseen jaloittelutilaan ajanjaksona, joka alkaa 1 päivänä 

toukokuuta ja päättyy 30 päivänä syyskuuta. Jaloittelutilan pinta-alan on oltava 

vähintään 6 neliömetriä siellä pidettävää nautaa kohden. Pinta-alan on oltava 

kuitenkin aina vähintään 50 neliömetriä.” 
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Tehtävä 10 
 

Minkälaiset olot sioilla pitää sikalassa olla valtioneuvoston 

asetuksen 15.11.2012/629 mukaan? 
 
Esimerkiksi seuraavaa:  

● Sikoja on pidettävä pääosin ryhmässä. 

● Sikojen eläinsuojien ja sikojen pitoon tarkoitettujen varusteiden pitää olla 

helposti puhtaana pidettäviä. 

● Sikojen tilojen on oltava sellaisia, että eläimet pääsevät esteettä liikkumaan ja 

että niiden vahingoittumisen vaara on vähäinen. 

● Sioilla on oltava mahdollisuus sosiaaliseen kanssakäymiseen. 

● Sikojen pitopaikassa on oltava riittävästi juomapaikkoja. 

● Eläinsuojassa olevat siat on voitava hätätilanteessa poistaa nopeasti eläintiloista. 

● https://www.youtube.com/watch?v=FzmWMc8qEr8 
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