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TULVIIN JA KUIVUUTEEN LIITTYVÄT OIKEUDELLISET KYSYMYKSET 
 
 
 
Liiallinen tai liian vähäinen veden määrä ovat aina olleet ongelmana ihmisyhteisöille. Tämä on 
heijastunut myös oikeudellisen sääntelyn tarpeeseen ja sääntelyn sisältöön. Sääntelyllä on asian 
luonteesta johtuen monia eri tasoja aina paikallisista normeista kansainvälisen oikeuden 
periaatteisiin ja sopimusvelvoitteisiin. Eri tasotkin ovat vuorovaikutussuhteessa keskenään. 
Toisaalta ongelmien esiintymisessä ja niiden vaikeusasteessakin on alueittain suuria eroja, mikä 
myös heijastuu sääntelyyn. Viime vuosina alan keskustelu on saanut uusiakin sävyjä ihmis- ja 
perusoikeusnäkökulmien korostumisen vuoksi. Toisaalta ilmastonmuutos on korostanut aiheen 
tärkeyttä ja lisännyt sen ongelmallisuutta, itse ilmaston lämpenemiskehityksen ohella myös siihen 
liittyvän ilmastollisten ja hydrologisten ääri-ilmiöiden lisääntymisen vuoksi. Oikeudellisesti samaan 
aihepiiriin liittyy läheisesti myös odotettavissa oleva meren pinnan nousu. 
 
Toisaalta kysymys ei ole pelkästään veden liiallisuudesta tai sen riittävyydestä tietyssä paikassa, 
tiettynä aikana ja tietyissä olosuhteissa, vaan myös vesitaloudellisten muutosten heijastumisesta 
melkeinpä mihin hyvänsä alueiden ja ympäristön käyttöön ja niitä koskevaan sääntelyyn. Sisävesien 
tulvat – tai vastaavasti merenpinnan odottamaton nousu – vaikuttavat välittömästi rakentamisen 
edellytyksiin ja, jos huonosti käy, jo olemassa olevaan rakennuskantaan. Onpa tiettävästi jouduttu 
miettimään uudelleen jopa rannikoilla sijaitsevien ydinvoimaloiden turvallisia korkeustasoja. 
Toisaalta Itämeren keskimääräisen vedenkorkeuden nousua kompensoi maankäytön ja 
kiinteistöolojen kannalta rannikoillamme yhä jatkuva maankohoamisilmiö. Emme kuitenkaan voi 
olla varmoja aikataulusta. 
 
Sisävesien tulvaherkkyys on ennakollisen sääntelyn ja valvonnan kannalta aina enemmän tai 
vähemmän pitkän aikavälin hydrologisiin tilastoihin ja ehkä myös muutoskehitykseen perustuva 
kysymys, mikä tekee siitä usein osapuolille vaikeasti avautuvan. 
 
* * * 
 
Tulviin liittyy aina vaikeita vastuukysymyksiä ja kansalaisten puolella usein odotuksia selvistä 
vastuunkantajista. Jos sauna putoaa tulvan mukana veteen, kaipa joku taho toki siitä vastaa, siis 
joku muu kuin rakennuksen omistaja. Mutta ongelmana on jo se, että usein kysymys on 
samanaikaisesti sekä luonnonilmiöstä että joidenkin toimijatahojen mahdollisesta vastuusta ja vielä 
näiden keskinäisestä vuorovaikutuksestakin. Joissakin tapauksissa vastuuta saattaa olla vesistöön 
vaikuttavan toiminnan harjoittajalla, mutta ei suinkaan automaattisesti. Sama koskee myös 
viranomaista, joka on esimerkiksi antanut luvan rantarakentamiseen. Harvemmin puhutaan 
rakentajan omasta vastuusta, vaikka pitäisi. 
 
Tästä tullaankin niihin hankaliin ennakollisiin ratkaisutilanteisiin, joita tulvaherkillä rannoilla 
rakentamiseen liittyy. Meillä Suomessa rakennuspaikan sopivuus myös alueen tulvaherkkyyden 
kannalta ratkaistaan lähtökohtaisesti asemakaavassa, jos sellaisesta alueesta on kysymys. Tämä 
asettanee jatkossa kaavoitukselle vielä entistäkin suurempia vaatimuksia. Kaavan ulkopuolella 
rakennuspaikan soveliaisuutta ja kelvollisuus ratkaistaan rakennuslupamenettelyssä 
tapauskohtaisesti. Asiaa harkittaessa on maankäyttö- ja rakennuslain mukaan muun muassa otettava 
huomioon, ettei rakennuspaikalla ole tulvan, sortuman tai vyörymän vaaraa. Laadituilla 
tulvakorkeussuosituksilla on tällaisissa yhteyksissä lainsoveltamisen kannalta keskeinen merkitys. 



Kunnan rakennuslupaviranomaisella on oikeudellinen virkavelvollisuus noudattaa tätä säännöstä 
riippumatta esimerkiksi rakennusluvan hakijan taholta tulevista paineista tai vääränlaisesta 
yhdenvertaisuudesta. Jos kuitenkin toisin käy, eikä esimerkiksi naapuri omista intresseistään käsin 
valita lupapäätöksestä, laitonkin päätös jää voimaan. Millään valtion viranomaisella ei ole 
valitusoikeutta tavanomaisesta rakennuslupapäätöksestä. Tilanne on kyllä toinen, jos 
poikkeamislupa tai suunnittelutarveratkaisu on ennen rakennuslupaa tarpeen. 
 
Taajamatulvat, esimerkiksi viemäri- ja hulevesitulvat ja niistä johtuvat vahingot ovat luonteeltaan 
toisenlaisia. Hulevesien johtamisongelmat olisi ennakoitava ja ongelmien poistamiseen riittävää 
asiantuntemusta käyttäen varauduttava maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa kaavoituksessa. 
Varsinaisten hulevesijärjestelyjen toteuttaminen taas tapahtuu lähinnä vesihuoltolain mukaisesti, 
mutta järjestelmien keskinäinen yhteys ja vuorovaikutus ei välttämättä liene parasta mahdollista 
tasoa. 
 
Tulvat aiheuttavat helposti esinevahinkoja ja taloudellisia vahinkoja, joskus henkilövahinkojakin. 
Tässä ei ole mahdollista mennä tarkemmin niitä koskevaan sääntelyyn sen enempää yleisen 
vahingonkorvausoikeuden, vakuutusoikeuden kuin julkisista varoista joskus maksettavien 
korvaustenkaan kannalta. Puhtaan luonnontulvan osalta on käytännössä tilanne kyllä helposti se, 
ettei muuta maksajaa kuin vahinkoa kärsinyt itse löydy.  
 
* * * 
 
Tulvantorjunta ja tulvasuojelu ovat käsitteinä paljolti syrjäyttäneet vanhan kuivatus-termin. 
Nykyään näkökulmana on yhä enemmän riskienhallinta ja sen menetelmien kehittäminen. Samalla 
mukaan on tullut luontoa ja maisemaa huomioon ottavia piirteitä. Terminologinen muutos ei silti 
tarkoita, etteikö peruskuivatuksella sen eri muodoissa olisi edelleenkin käyttöalaa, myös osana 
tulevaakin vesioikeudellista yleissääntelyä. 
 
* * * 
 
Kuivuus liittyy oikeudelliselta kannalta ennen muuta vedenhankinnan sääntelyyn, vaikka 
periaatteessa mikä hyvänsä vesien käyttömuoto voikin siitä kärsiä, vesiliikennettä myöten. 
 
Kuten olemme viime aikoina nähneet, kaikki vedenhankinnan kriisit eivät meilläkään liity juuri 
veden riittävyyteen. Tosin raakaveden tai jakelujärjestelmän veden pilaantuminen tai muu 
laatuongelma saattaa sellaisenaan aiheuttaa sisäsyntyisen riittävyysongelman paikallisella tasolla. 
Olemme ehkä Suomessa tuudittautuneet siihen, että varsinaiset kuivuusongelmat ovat maailmassa 
aivan muualla, vaikka esimerkiksi melkoisiakin pohjaveden korkeudenvaihteluja on nähty. Silti 
tätäkään näkökulmaa ei voi sivuuttaa. Ilmastonmuutos ääri-ilmiöineen voi nimittäin luoda uusia 
hydrologisia tilanteita, joita emme voi tarkoin ennakoida, puhumattakaan niistä 
ilmastonmuutokseen sopeutumista tarkoittavista toimista, jotka esimerkiksi muuttavat jatkossa 
maankäyttöä ja yhdyskuntarakennetta. Lisäksi on realiteettina otettava huomioon, että yhteinen 
eurooppalainen sääntely on saanut ja saanee jatkossakin voimakkaita vaikutteita sieltä, missä veden 
riittävyys on noussut yhä polttavammaksi yhteiskunnalliseksi ja taloudelliseksi ongelmaksi, kuten 
esimerkiksi Iberian niemimaalla. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi yhteisön 
vesipolitiikan puitteista (2000/60/EY) on jo vaikuttanut näkyvästi lainsäädäntöömme, vaikka ne 
ongelmat, joihin se pyrkii vastaamaan, eivät kauttaaltaan aina tunnukaan kotoisilta. 
 
Saattaa kuitenkin olla, että edellä mainitun direktiivin pohjalta Suomessa vuonna 2004 säädetty laki 
vesienhoidon järjestämisestä luokittelu- ja suunnittelujärjestelmineen ei vesitaloudellisessa 



vaikuttavuudessa tule kohoamaan oman varsinaisen vesilainsäädäntömme yläpuolelle. Vireillä 
oleva vesilainsäädännön kokonaisuudistus on tässä mielessä moneltakin kannalta avainasemassa. 
En tässä esityksessä mene tarkemmin esimerkiksi vesivarojen omistuksen merkitystä, vesikauppaa 
tai vedensiirtohankkeiden edellytyksiä koskeviin uudistuskaavailuihin. Totean kuitenkin, ettei 
mitään mullistavia muutoksia näytä näissä suhteissa olevan tulossa, ja hyvä niin. Veden 
alueellinenkin riittävyys näyttää myös jatkossa kuuluvan järjestelmän lähtökohtiin, sen kuitenkaan 
olematta ehdoton vaatimus. Olisi kyllä hyvä, jos tämän poikkeuksellisen vaativan uudistuksen 
valmistelussa olisi pitkin sen matkaa voitu rauhassa paneutua oikeudellisiin ydinkysymyksiin ja 
sääntelyn hiomiseen silloinkin, kun julkisuus nostaa esiin lähinnä vain sääntelyrakenteen ytimen 
kannalta marginaalisia seikkoja ja peittää näkyvistä uudistuksen merkittävyyden ja yleisen 
haastavuuden. 
 
Vesihuoltoala ei maailmalla eikä aina meilläkään ole viime vuosikymmeninä voinut jäädä kokonaan 
yhteiskunnassa ja taloudessa vaikuttaneiden yleisten muutostrendien ulottumattomiin. Mitään 
korvaamatonta ei kuitenkaan meillä alan yleisissä puitteissa liene tapahtunut, vaikka esimerkiksi 
säästäminen paikallistasolla onkin joskus voinut olla jopa käsittämättömän lyhytnäköistä. Toisaalta 
huomaamatta on usein jäänyt, että tietyn alueen vesihuolto käytännössä muodostaa jatkossakin 
luonnollisen monopolin, mikä väistämättä vaikuttaa siihen tapaan, jolla toiminta ja sen talous sekä 
suhteet kansalaisiin eli toiminta-alueen asukkaisiin ja yrityksiin järjestetään ja miten toimintaa 
lainsäädännön perusteella valvotaan. 
 
Vesihuollon kansallisessa sääntelyssä on varauduttu eri tavoin poikkeustilanteisiin. 
Poikkeuksellisen olotilan syy voi tietenkin olla monenlainen, ei vain veden riittävyyteen liittyvä. 
Lainvoimaisiinkin lupiin voidaan selvissä poikkeustilanteissa vesilain mukaan puuttua helpommin 
kuin muutoin. Toisaalta vedenottoluvan haltija voi kriisi- ja poikkeustilanteissa toimittaa vettä 
muuallekin kuin luvan mukaiseen käyttökohteeseen. Oman erityisen ongelmansa muodostavat 
varavedenottamot mahdollisine suoja-alueineen. Lainsäätäjän nimenomaisen kannan puuttuessa 
niiden oikeuskysymyksiä on jouduttu ratkaisemaan tavanomaisia ottamoita koskevan sääntelyn 
perusteella, vaikka tilanteiden välillä onkin merkittäviä eroja. 
 
* * * 
 
Palaan tulviin ja tulvariskeihin. Viime lokakuussa on annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2007/60/EY tulvariskien arvioinnista ja hallinnasta. Tämän parin lähivuoden aikana 
implementoitavan ja tietyllä tavalla vesipolitiikan puitedirektiiviä täydentävän direktiivin 
ydinkohtia ovat tulvariskien alustava arviointi, tulvavaara- ja tulvariskikarttojen laatiminen sekä 
tulvariskien hallintasuunnitelmien laatiminen avoimuus- ja kuulemisvaatimuksineen. Tässäkin 
virikkeenä ovat olleet menneiden vuosien konkreettiset tapahtumat, toki nekin pääosin muualla kuin 
Suomessa. Vuosien 1998 ja 2004 välillä EU-alueella oli sattunut 100 huomattavaksi katsottua 
tulvaa, Tonavan ja Elben vuoden 2002 tulvat sekä vuoden 2005 laajat tulvat mukaan lukien. Tulvat 
olivat aiheuttaneet 700 kuolemaa, puolen miljoonan ihmisen evakuoimisen kotoaan ja erittäin suuret 
taloudelliset menetykset. Direktiivistä joka tapauksessa meilläkin lähivuosina seurannee, että 
tulvariskeihin kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota. Tämä ei tosin vielä sano mitään siitä, millä 
tavoin varsinainen maankäytöllinen ja vesitaloudellinen päätöksenteko ehkä samalla muuttuu. 
 
* * * 
 
Ehkä vaikeimmat veden riittävyyteen liittyvät ongelmat ovat, usein aivan muista kuin vesitalouteen 
liittyvistä syistä, valtioiden välisiä ja siten juridisesti kansainvälisen oikeuden alaan kuuluvia. 
Tällaisissa yhteyksissä edelläkin sivuttua EU:n yhteistä sääntelyä ei lueta kansainväliseen 



oikeuteen. Kansainvälisessä oikeudessa on vakiintunut sääntö, jonka mukaan jokaisen valtion 
suvereniteettia sen vesivarojen suhteen rajoittaa velvollisuus olla aiheuttamatta kohtuutonta 
haitallista seurausta/loukkausta toiselle. Tässä sääntely-ympäristössä on viime aikoina tapahtunut 
merkittävää kehitystä. Vuonna 1966 International Law Association (ILA) kodifioi rajavesiä ja 
kansainvälisiä jaettuja vesiä koskevan tavanomaisoikeudellisen säännöstön asiakirjaksi the Helsinki 
Rules on the Uses of International Rivers. Nämä Helsingin säännöt pitävät kansainvälisiä valuma-
alueita jakamattomina hydrologisina yksikköinä. Jokainen valtio on alueellaan oikeutettu 
kohtuulliseen ja oikeudenmukaiseen osuuteen yhteisen valuma-alueen vesien hyödyntämisessä. 
Paljolti Helsingin sääntöjen pohjalta YK:n yleiskokous hyväksyi vuonna 1997 yleissopimuksen UN 
Convention on the Law of Non-Navigational Uses of International Watercourses. Se on 
vakiinnuttanut alan kansainvälistä oikeutta hitaasti edenneestä ratifioinnista huolimatta. Puutteena 
on kuitenkin pidetty muun muassa pohjavesien vähälle jäämistä niiden tärkeydestä huolimatta. 
Tämän jälkeen ILA on 2004 hyväksynyt uudet vesivaroja koskevat Berlin rules, jotka ovat aiempaa 
kehittyneempiä yhteistyön eri muotojen ja oikeudenmukaisen hyödyntämisen osalta. Pohjavedet 
ovat Berliinin säännöissä aiempaa konkreettisemmin esillä. 
 
* * * 
 
Aivan toisentyyppinen kansainvälinen näkökulma liittyy ihmisoikeuksiin ja niiden 
kansainvälisoikeudellisiin takeisiin. Mikäpä olisi ihmisyksilön elämälle olennaisempaa kuin 
puhtaan veden riittävä saanti kohtuullisin ehdoin. Kovin helposti asia ei kuitenkaan niin sanotusti 
istu perinteiseen ihmisoikeusajatteluun (eikä sivumennen sanoen myöskään kansalliseen 
rinnakkaisilmiöön eli valtiosäännöllä turvattuihin perusoikeuksiin). Oikeutta tasapuoliseen 
juomaveden saantiin on kyllä pyritty pohtimaan esimerkiksi taloudellisia, sosiaalisia ja 
sivistyksellisiä oikeuksia koskevan YK:n niin sanotun TSS-yleissopimuksen tai kansalaisoikeuksia 
ja poliittisia oikeuksia koskevan niin sanotun KP-yleissopimuksen yhteydessä, mutta pohdinnat 
vaikuttavat jossakin määrin väkinäisiltä. Euroopan ihmisoikeussopimuksen piiristä tämäntapaista 
pohdintaa en ole havainnut. Ihmisoikeusajattelu on varmaan sinänsä paikallaan tällaisissa asioissa, 
mutta suorat oikeudelliset vaikutukset muodostuisivat hyvin hankaliksi.  
 
Aivan toisenlaisia ja ehkä edellisen kanssa joskus vastakkaisiakin ihmis- ja perusoikeusajatuksia 
taas saattaa liittyä veteen osana maa- tai vesialueen omistajan oikeuksia. Muualla kuin Suomessa (ja 
Ruotsissa) vesialueita ei juuri omisteta, eikä meilläkään omistus kohdistu itse luonnonveteen 
aineena. Pohjavesien osalta tilanne maailmalla vaihtelee. 
 
* * * 
 
Palaan vielä ilmastonmuutokseen. Sopeutuminen siihen eri sektoreilla tullee olemaan todella 
haastavaa; kaikkialla ongelmia ei ehkä synnykään. Mielenkiintoista on sekin, panostetaanko eri 
maissa viime kädessä enemmän juuri kansalliseen sopeutumiseen kuin koko ilmiön torjuntaan. Siitä 
riippumatta varautuminen ja sopeutuminen on olennaisen keskeinen haaste, myös kansantaloudelli-
selta ja yhteiskunnalliselta kannalta. 
 
Viime kesäkuussa valmistuneessa komission vihreässä kirjassa ”Sopeutuminen ilmastonmuutok-
seen Euroopassa – vaihtoehdot EU:n toimille” tarkastellaan sopeuttamistoimia unionitasolla, mutta 
myös alueellisella ja paikallisella tasolla. Sopeutumistoimia olisi neljässä eri pilarissa, I pilari: 
Varhaiset toimet EU:ssa, II pilari: Sopeutumisen sisällyttäminen EU:n ulkoisiin toimiin, III pilari: 
Epävarmuuden vähentäminen laajentamalla tietopohjaa yhdennetyn ilmastotutkimuksen avulla, ja 
IV pilari: Eurooppalaisen yhteiskunnan, yritysten ja julkisen sektorin saaminen mukaan 
koordinoitujen ja kattavien sopeutumisstrategioiden laatimiseen. I pilarissa toimet sisällytettäisiin 



laajasti unionin lainsäädäntöön, jonka sektoreista nostetaan esille maatalous ja maaseudun 
kehittäminen, teollisuus ja palvelut, energia, liikenne, terveys, vesi, meret ja kalastus, ekosysteemit 
ja biologinen monimuotoisuus, muut luonnonvarat metsätalous mukaan lukien sekä monialaiset 
kysymykset. Useimmilla näistä on tavalla tai toisella yhteys vesitalouteen. Vihreässä kirjassa 
esitetään ajatus siitä, että ilmastonkestävyyden varmistaminen (climate-proofing) on jatkossa 
sisällytettävä ympäristövaikutusten arviointiin, strategiseen ympäristöarviointiin ja politiikkojen 
vaikutusten arviointiin. Saattaa olla, että tämä toteutuu säännöstasolla ehkä piankin. Ja voi hyvin 
olla, että tulviin ja ehkä kuivuuteenkin liittyvät kysymykset ovat tässä keskeisiä. 
 
Meillä Suomessa lienee otettava vakavasti se vihreän kirjan päätelmä, että haavoittuvimpiin 
alueisiin Euroopassa kuuluu muun muassa Skandinavia, joka kartasta päätellen käsittää myös 
Suomen ja jossa on odotettavissa huomattavasti aiempaa enemmän sateita. Lisäksi sateet tulevat 
enemmän vetenä kuin lumena. Muita haavoittuvimpia alueita ovat arktiset alueet, joilla lämpötilan 
muutokset ovat suurempia kuin missään muualla, sekä rannikkoalueet, joilla merenpinnan 
kohoamiseen yhdistyy myrskyjen lisääntynyt riski. 
 
Sopeutumiseenkin liittyvä tutkimustyö olisi aivan ilmeisestikin suunnattava paljolti kansallisesti, 
koska sopeutumisongelmatkin vaihtelevat. Tällaista tutkimustyötä meillä jo jossakin määrin on. 
Mutta jos uskotaan esimerkiksi EU:n vihreää kirjaa, havaitaan, että muutokset vaikuttaisivat 
oikeastaan kaikilla yhteiskunnan aloilla ja että niihin liittyy moninaisia epävarmuustekijöitä ja suuri 
yllätysten mahdollisuus. Tällöin tutkimuksenkin on kaiken aikaa mukauduttava ja otettava ehkä 
itseohjautuvastikin iteroiden uusia suuntia. Läpäisyperiaatteen kautta ilmastonmuutos vaikuttaa, tai 
sen pitäisi vaikuttaa kaikkeen tutkimukseen, emmekä tiedä, mikä ala tai näkökulma lopulta on 
tärkein. Tämä vie pohtimaan, onko kohdennus ja panostus eri alojen dynaamiseen 
perustutkimukseen ollut riittävää ja onko esimerkiksi meillä nyt muodissa oleva tilaaja-tuottaja-
malli tai tulollaan oleva eri tieteenaloja kovin eri tavoin kohteleva yliopistorakenteiden 
uudistaminen näiden kovien haasteiden edessä paras mahdollinen tutkimustyön organisoinnin 
lähtökohta. Asialla on merkitystä myös kansalaisten oikeussuojan sekä konkreettisten vesitalous- ja 
ympäristöasioiden ratkaisemisen kannalta, koska erityisesti hallintolainkäyttö hyödyntää 
ratkaisutoiminnassaan tyypillisesti juuri tämäntyyppistä uusinta tutkimusta. 
 


